
 

 

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT LONGA’30  
 
Artikelen 1 t/m 8 blijven gehandhaafd. 
Artikelen 9 t/m 13 worden als volgt gewijzigd.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Artikel 9 - Hoofdbestuur 

1. Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een bestuurslid financieel  
(penningmeester) en drie algemene leden met een specifiek aandachtsgebied. Deze bestuursleden 
moeten allen meerderjarig zijn. De algemene leden zijn het lid hoofdbestuur voetbal, lid hoofdbestuur 
organisatie/accommodatie en lid hoofdbestuur commercie. De laatste heeft eveneens zitting in het 
bestuur van de Stichting Businessclub Vrienden van Longa’30 en is contactpersoon voor de 
Businessclub, de verenigingssponsoring, de Reservebank en de Supportersclub (SCL). Er is geen 
dagelijks bestuur benoemd en/of als zodanig actief.    

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het 
huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 

a. de algemene leiding van zaken (inclusief beleid en strategie lange termijn); 
b. de aansturing van de sectormanagers (zie artikel 13); 
c. communicatie met overige commissies en informele organen (zie artikel 14);     
d. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten althans het 

toezicht daarop; 
e. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
f. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de 

vereniging. 
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als 
de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur zulks wensen.  

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit 
van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal 
één week dient te worden belegd.  

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden 
aanwezig is. Over personen en zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter beslist dat er 
in een uitzonderlijk geval schriftelijk gestemd moet worden. Besluiten worden bij meerderheid van 
geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming 
niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een 
herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen 
op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de 
herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. 

 
Artikel 10 - Bestuursverkiezing 
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn of haar verkiezing af. De secretaris houdt een 

actueel rooster van aftreden bij. In beginsel kan een bestuurslid maximaal drie keer herbenoemd 
worden. De maximale zittingstermijn is twaalf jaar, tenzij de ALV op grond van bijzondere 
omstandigheden toestemming geeft voor een langere termijn.   

2. De namen van de aftredende bestuursleden alsmede van de door het bestuur gestelde 
kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin 
de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat-
stelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de 
daaraan verbonden procedure. 

3.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te 
worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan 
van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder 
vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 



 

 

Artikel 11 - Kascommissie 

1. Conform artikel 12 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de 
kascommissie benoemd. 

2. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden.  
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van het lid hoofdbestuur financieel (penningmeester). 

Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de 
penningmeester - en van degenen aan wie bepaalde taken zijn uitbesteed - na te zien. Van de 
uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Indien de kascommissie 
termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen 
aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende 
het financiële beheer te doen.  

Artikel 12 - Sectormanagers en sectorbesturen 

1. De vereniging is organisatorisch opgedeeld in drie sectoren: voetbal, organisatie en accommodatie. 
Iedere sector wordt geleid door een betaalde dan wel onbetaalde sectormanager. Deze manager is 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van deze specifieke sector en legt verantwoording af aan het 
hoofdbestuur. Contactpersoon vanuit het hoofdbestuur voor de voetbalmanager is het lid 
hoofdbestuur voetbal en voor de organisatiemanager en de accommodatiemanager het lid 
hoofdbestuur organisatie.         

2. De sectoren voetbal en accommodatie kennen een eigen uitvoeringsbestuur. In het geval van de 
sector accommodatie is dat het bestuur van de Stichting Accommodatie Beheer (SAB). Het 
voetbalbestuur is een orgaan in de zin van artikel 14 van de verenigingsstatuten. De samenstelling 
van dit bestuur wordt ingevuld door de voetbalmanager in samenspraak met het hoofdbestuur / lid 
hoofdbestuur voetbal. Het voetbalbestuur is het ‘technische hart’ van de vereniging. Zij ontwikkelt en 
implementeert onder meer voetbaltechnisch beleid, selectiebeleid, selectieprocedures, etc., waarbij 
de eindverantwoordelijkheid en de formele beslissingsbevoegdheid te allen tijde bij het hoofdbestuur 
blijft rusten. De vergaderingen van dit voetbalbestuur worden voorgezeten door de voetbalmanager 
en er wordt van iedere vergadering een verslag (notulen) opgemaakt.              

    
Artikel 13 - Uitvoeringscommissies   
1. De vereniging kent diverse informele uitvoeringscommissies die worden aangestuurd door en vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de sectormanagers. Een commissie bestaat uit één of meer 
personen.     

2. De sector voetbal kent de volgende commissies:  
 * voetbal organisatorische commissie (coördinatoren en scout) 
   * medische commissie 
 De sector organisatie kent de volgende commissies: 

* wedstrijdsecretariaat 
 * kledingcommissie 

* activiteitencommissie jeugd 
* activiteitencommissie senioren  
* verenigingsarchief  

  De sector accommodatie kent de volgende commissies: 
* horecacommissie  

 * onderhoudsgroep  
3. De commissievoorzitters onderhouden contact met en rapporteren periodiek aan de resp. 

sectormanagers met betrekking tot de voor hen relevante ontwikkelingen. De sectormanagers 
rapporteren op hun beurt aan het hoofdbestuur (via hun contactpersoon in het hoofdbestuur).      

 
Artikel 14 - Overige verenigingscommissies, de Reservebank en de Supportersclub  
1. De vereniging kent verder een aantal algemene commissies die geen onderdeel uitmaken van de 

hiervoor genoemde sectoren en die daarom rechtsreeks onder de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur vallen. Het gaat om de volgende commissies:   

 * Administratiecommissie (aansturing door lid hoofdbestuur financieel) 
 * Commissie Veiligheid en Welzijn  

* Commissie vrijwilligers / verbinders 
* Commissie communicatie en ICT 

2. De Reservebank is een club van donateurs die onder meer een jaarlijkse feestavond organiseert en 
die ten doel heeft om de vereniging financieel dan wel in natura te ondersteunen. De Supportersclub 



 

 

organiseert activiteiten en verzorgt de merchandising rondom de vereniging met als voornaamste 
doel het eerste elftal van de vereniging - anders dan financieel - te ondersteunen/supporten. Het zijn 
beide informele organen van de vereniging en dus geen zelfstandige entiteiten met een afgescheiden 
vermogen (zoals de Stichting Businessclub en Stichting Accommodatie Beheer dat wel zijn). Beide 
organen hebben een eigen informeel bestuur. Zij beheren en coördineren hun eigen inkomsten en  
uitgaven en leggen periodiek verantwoording af aan het hoofdbestuur. Het contact tussen deze 
organen en het hoofdbestuur loopt via het lid hoofdbestuur commercie.    
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Artikelen 14 t/m 23 blijven gehandhaafd (worden artikelen 15 t/m 24).  


