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Uitbreiding van de naamsvoering
De officiële naamsvoering van de vereniging is: “korfbalvereniging Nikantes” (volgens artikel 1 van
de statuten). Ook zijn de volgende naamsvoeringen toegestaan:
“Nikantes”
“Sportplusvereniging Nikantes”
“kv Nikantes”
De voorkeur wordt gegeven om naar buiten toe te treden als: Sportplusvereniging Nikantes
Het bestuur is bevoegd om een naamswijziging door te voeren als er in de loop van een seizoen een
sponsor zich aandient voor naamskoppeling. De statuten moeten dan gewijzigd worden.
Uitbreiding van het doel van Sportplusvereniging Nikantes
Volgens artikel 5 van de Statuten van Nikantes is het doel van de vereniging:
“Het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport”.
Het subdoel van Sportplusvereniging Nikantes is als volgt:
“Het bevorderen van en de mogelijkheid bieden tot het beoefenen van de sporten korfbal en Jeu de
Boules. Tevens het bevorderen van sociale contacten en sociale vaardigheden door het organiseren
van diverse nevenactiviteiten”.

Algemene bepalingen
Art. 1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene
ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden en de ereleden. De
voorzitter kan benoemd worden buiten de leden.
Art. 2

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Art. 3 De voorzitter leidt alle vergaderingen en is verplicht om eens in het jaar een algemene
ledenvergadering uit te schrijven. Bij afwezigheid van de voorzitter kan een ander bestuurslid in zijn
plaats treden.
Art. 4

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Contributie bepalingen
Art. 5 De leden zijn een bijdrage aan contributie verschuldigd. Zij worden daartoe in categorieën
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Betaling van de contributie kan op de volgende
manieren plaatsvinden: maandelijks, per kwartaal of per jaar.
Art. 6

Leden kunnen gebruik maken van automatische incasso.

Art. 7
De contributie voor de korfbal leden stijgt jaarlijks standaard met 3% met ingang van 1 juli.
Het bestuur kan hier vanaf wijken, maar moet dit dan:
- voor 1 juli kenbaar maken aan de leden
- op de eerstvolgende ALV zich hierover verantwoorden aan de leden
Dit geldt ook voor de Jeu de Boulers. Hun verhoging gaat in per 1 juli.
Art. 8 Korfbal leden kunnen de jaarcontributie van 1 verenigingsseizoen in 1x betalen voor 15
oktober van het lopende verenigingsseizoen. Het lid heeft dan recht op € 5.00 korting. Dit bedrag kan
tussentijds door het bestuur aangepast worden.
Stem bepalingen
Art. 9 Gewone leden (spelende en niet-spelende leden vanaf 15 jaar) en ere-leden hebben actief
stemrecht. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door één ouder, voogd of verzorger die
door middel van deze overdracht actief stemrecht krijgt.
Art. 10 Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid laten
uitbrengen. De schriftelijke machtiging dient te worden overlegd aan het bestuur.
Zelfstandige commissies
Art. 11 De kascontrolecommissie controleert jaarlijks de verenigingskas door middel van inzage in de
boekhouding. De commissie bestaat uit minimaal drie personen welke geen bestuursleden mogen
zijn. De drie personen worden bij voorkeur direct benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Per jaar wordt één lid van deze commissie vervangen door een ander lid van de vereniging.
Art. 12 De Club van 50 is een zelfstandige commissie die alleen verantwoording verschuldigd is aan
de leden van de Club van 50 zelf en aan de Algemene Leden Vergadering. De Club van 50 werkt
met een Reglement dat is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De financiën van de
Club van 50 staan los van kv Nikantes en worden dan ook apart verantwoord op de ALV.
Art. 13 De Commissie Projecten houdt zich bezig met grote projecten voor de vereniging zelf, maar
ook met projecten die een maatschappelijk nuttig doel kunnen hebben. De financiën van de
commissie Projecten staan los van kv Nikantes en worden dan ook apart verantwoord op de ALV.
Art. 14 De Kampcommissie houdt zich bezig met het jaarlijks organiseren van het Nikantes
jeugdkamp. De commissie bestaat uit de Hoofdleiding, Sport en Spel en de Keuken. Jaarlijks kan dit
qua samenstelling variëren. De Hoofdleiding maakt jaarlijks een financiële verantwoording en legt dit
voor aan de ALV. De financiën van de Kampcommissie staan los van kv Nikantes en worden dan
ook apart verantwoord op de ALV.
Art. 15 De Klaverjas commissie houdt zich bezig met het jaarlijks organiseren van meerdere
kaartavonden. De financiën van de Klaverjascommissie staan los van kv Nikantes en worden dan
ook apart verantwoord op de ALV.
Art. 16 De Jeu de Boules commissie rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en is verantwoordelijk
voor de volledige organisatie van het onderdeel Jeu de Boules met inbegrip van onderhoud,
financiën, competitie en informatie. De financiën van de Jeu de Boules commissie staan los van kv
Nikantes en worden dan ook apart verantwoord op de ALV.
De Jeu de Boules commissie organiseert (zo nodig) jaarlijks een Algemene Vergadering voor alleen
de Jeu de Boulers van Nikantes.

Overige commissies
Art. 17 Alle overige commissies worden door het bestuur benoemd en door de ALV bekrachtigd. De
commissies bestaan uit minimaal twee leden tenzij anders is bepaald.
Ieder bestuurslid heeft 1 of meerdere commissies onder zich, in zijn/haar portefeuille. Het bestuurslid
fungeert als contactpersoon tussen bestuur en commissie, stimuleert de commissieleden en tracht
de commissie geheel zelfstandig te laten opereren.
Op de pagina Wie doet Wat van de Nikantes website, kun je zien wie er in de Nikantes commissie
zitten.
Art. 18 De technische commissie heeft als taak de korfbal technische zaken binnen Nikantes te
coördineren, aan te sturen en bespreekbaar te maken. De technische commissie is verantwoordelijk
voor alle zaken betreffende de technische aspecten van het korfbal en de wedstrijdzaken voor zowel
senioren als jeugd.
De TC benoemd binnen haar leden een eigen voorzitter die de commissie aanstuurt. De TC bestaat
bij voorkeur uit een oneven aantal. De TC benoemt binnen haar eigen leden ook aanspreekpunten
voor de jeugd en de senioren.
Het wedstrijdsecretariaat jeugd (t/m) de A valt onder de verantwoordelijkheid van de TC.
De senioren regelen onderling hun afwezigheid en reserves bij wedstrijden.
Art. 19 De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle zaken de jeugd betreffende, uitgezonderd de
korfbal technische aspecten wat valt onder de jeugdafdeling van de technische commissie. De JC is
daarnaast verantwoordelijk voor het bedenken, initiëren en organiseren van niet-korfbal activiteiten.
Deze activiteiten zijn vnl. gericht op de jeugd, maar kunnen ook (mede) gericht zijn op senioren en/of
ouders van jeugdleden.
Art. 20 De FSR-commissie (Fondsen, Subsidies en Reclames) heeft als taak het leggen van
contacten en deze te onderhouden, welke tot sponsoring of tot advertenties zullen leiden in de
breedste zin des woords.
Art. 21 De PR Nikantes commissie richt zich op de PR in de breedste zin des woords. Onder deze
commissie valt onder andere de nieuwe media/Social media zoals: de webredactie, het onderhoud
van de Nikantes site, het beheer van Nikantes Facebook, het beheer van Nikantes Twitter en het
beheer van Nikantes Instagram. Maar ook van de oude media zoals het verspreiden van
persberichten via de lokale Hoogvlietse papieren kranten.
Art. 22 De kantinecommissie bestaat uit een coördinator kantinezaken en de penningmeester. De
penningmeester rapporteert maandelijks aan het bestuur. De coördinator is verantwoordelijk voor: de
inkoop, planning, voorraad, personele bezetting, administratie, verkoop, bijhouden van de kantine en
het doen van voorstellen voor de verkoop van nieuwe artikelen.
Art. 23 De materiaalcommissie houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen, de inventaris
en het speelmateriaal. De taken van de materiaalcommissie vallen rechtstreeks onder het bestuur.
Art. 24 De G-korfbalcommissie is verantwoordelijk voor de totale organisatie en begeleiding van o.a.
het organiseren van wedstrijden, trainen en begeleiden van het gehandicaptenteam.
Art. 25 De Kangoeroe Klup is verantwoordelijk voor de totale organisatie en begeleiding van de
Kangoeroes (kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar).
Wedstrijd bepalingen
Art. 26 De spelers en trainer benoemen aan het begin van ieder seizoen een aanvoerder. Bij een
geldig bezwaar wordt er een ander gekozen. De aanvoerder is verantwoordelijk voor het correct
invullen van het wedstrijdformulier. Daarnaast is de aanvoerder verantwoordelijk voor het inleveren

van het wedstrijdformulier bij het wedstrijdsecretariaat. Ook is de aanvoerder verantwoordelijk voor
het meenemen van de spelersmappen naar wedstrijden. Vanaf 2015/2016 zullen de aanvoerders
van seniorenploegen en coaches van jeugdploegen, verantwoordelijk zijn voor het invullen van de
uitslagen via het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF).
Art. 27 Tijdens de wedstrijd staan de spelers onder leiding van de aanvoerder en/of trainer (coach).
Art. 28 Indien er aanleiding toe bestaat, heeft de aanvoerder, trainer of coach het recht een speler uit
het veld te verwijderen.
Leden bepalingen
Art. 29 Personen die lid wensen te worden, geven zich op bij het korfbal secretariaat, vullen het
aanmeldingsformulier in en geven het met twee pasfoto's weer terug aan het korfbal secretariaat.
Leden worden aangemeld bij het KNKV en aangemeld bij het verenigingsregister (momenteel de
internet applicatie Sportlink). Na invoering van het DWF, hoeft er nog maar 1 pasfoto ingeleverd te
worden als er dan ook geen spelerskaarten meer nodig zullen zijn.
Jeu de Boulers die lid wensen te worden geven zich op door het invullen van het
aanmeldingsformulier en dit af te geven aan het secretariaat van de Jeu de Boules commissie. Jeu
de Boules leden worden niet opgegeven bij het KNKV maar wel ingevoerd in het verenigingsregister
(momenteel de internet applicatie Sportlink) onder relaties.
Art. 30
a.
Is men als lid opgegeven aan de bond dan kan het lidmaatschap alleen beëindigd worden
aan het einde van het seizoen, tenzij anders vermeld.
b.
Het korfbal lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden voor 1 mei van het
verenigingsjaar bij het korfbal secretariaat.
Het Jeu de Boules lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden voor 30 juli van het
verenigingsjaar bij het Jeu de Boules secretariaat.
c.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar beëindigd wordt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het gehele nieuwe seizoen verschuldigd. Art. 30 lid d geldt niet voor de Jeu
de Boules leden (op de Jdb jaarcontributie vindt geen restitutie plaats)
d.
Artikel 30 lid c geldt niet wanneer er sprake is van verhuizing, langdurige ziekte (minimaal 4
maanden) en zwangerschap. Het bestuur kan in individuele gevallen afwijken van deze regel.
e.
Laat men de contributie hoger dan drie maanden oplopen, dan krijgt men hiervan bericht,
daarna wordt schorsing opgelegd en kan een boete worden opgelegd. Dit alles is ter beoordeling van
het bestuur.
f.
Een boete (hieronder valt een gele en rode kaart) opgelegd door het KNKV voor het uit het
veld sturen en/of een gekregen waarschuwing van een speler zijn voor eigen rekening van deze
speler.
Art. 31 Het bestuur kan een lid schorsen voor bepaalde of onbepaalde tijd wanneer hij/zij (zie tevens
art. 11 van de Statuten):
a. zich niet aan de financiële verplichtingen houdt;
b. herhaaldelijk niet opkomt bij de wedstrijden;
c. wangedrag vertoont.
Algemene bepalingen
Art. 32 Periodiek verschijnt er een digitale Nikantes Nieuwsbrief. Deze verschijnt 3x per seizoen. Aan
e
het begin van het veldseizoen, aan het begin van het zaalseizoen en aan het begin van de 2 helft
veld seizoen. Hierin worden de advertenties opgenomen en de totale wedstrijdprogrammering. De
Nikantes Nieuwsbrief wordt zo breed als mogelijk verspreid per mail, op de site en via Facebook en
Twitter.
Elk lid dient zorg te dragen voor een werkend e-mail adres en dit op te geven bij het secretariaat.
Leden worden zoveel als mogelijk alleen per mail en internet geïnformeerd. Het opgeven van

meerdere e-mail adressen is mogelijk (bijvoorbeeld van beide ouders, maar ook van andere
familieleden zoals bijvoorbeeld betrokken opa’s en oma’s etc). Dit is geheel gratis.
De email adressen worden opgenomen in de Nikantes emailgroep. Uitschrijving is mogelijk door een
afmeldingsmail te sturen.
Korfballers worden per mail benaderd vanuit het algemene secretariaat. Jeu de Boulers worden per
mail benaderd via het Jeu de Boules secretariaat.
Art. 33 Het korfbal tenue van de vereniging bestaat uit de kleuren rood, groen en zwart.
Het tenue (shirt, herenbroekje en damesrokje) dient aangeschaft te worden bij de vereniging.
Het overstappen naar een ander tenue uit een standaardcollectie is toegestaan, mits het tenue
geleverd kan worden in de kleuren rood, groen en zwart.
Desgewenst kan er een kledingfonds ingesteld worden door het bestuur dan wel een bepaald bedrag
als borg gevraagd worden.
Het spelen van wedstrijden met het oude Nikantes tenue met het grote rode vlak is niet meer
toegestaan.
Art. 34 Het Huishoudelijk Reglement van Sportvereniging Nikantes wordt om de 5 jaar herzien, dan
wel vaker als het bestuur of de ALV dit nodig acht. Het Reglement wordt uiterlijk in 2020 herzien.
Art. 35 De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook,
van leden en derden in de verenigingsruimten en overige ruimten, aanwezig.
Art. 36 Jeugdtrainers die van buitenaf komen (korter dan 1 jaar lid van Nikantes) dienen een VOG te
kunnen overleggen op verzoek van het bestuur.
Art. 37 Kv Nikantes is sinds 2013 een Sportplusvereniging en zal zich hierdoor inzetten voor
maatschappelijke nuttige zaken. In 2015 staat het thema Pesten hoog in het vaandel. Er zal blijvende
structurele aandacht voor dit thema gevraagd worden op diverse manieren.
Art. 38 Bij opheffing van de vereniging zal een batig saldo bij voorkeur besteed worden aan Nikantes
gelieerde instellingen (Hoogvlietse/Rotterdamse balsporten in teamverband).
Rechtsgeldige besluiten op ALV
Art. 39 In aanvulling op artikel 32 lid 3 van de Statuten wordt bepaald dat als bij een Algemene
Leden Vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is om rechtsgeldige
besluiten te nemen, de Algemene Leden Vergadering wordt gesloten en vervolgens heropend met
e
exact dezelfde agenda als van de 1 Algemene Leden Vergadering. Hierdoor kan de meerderheid
van het aanwezige aantal stemgerechtigde leden alsnog rechtsgeldige beslissingen nemen die de
gehele vereniging aangaan.
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
Art. 40 Het veranderen van het huishoudelijk reglement kan alleen plaatsvinden wanneer tweederde
van de geldige stemmen op een algemene ledenvergadering voor is waarbij tenminste eenderde van
het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om dit als volgt aan te vullen: alle leden (korfballers
en Jeu de Boulers) krijgen de wijziging persoonlijk per mail toegezonden. Elk lid heeft dan de
mogelijkheid om hierop te reageren, per mail, dan wel de ALV bij te wonen.
Ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden kan er dan op de ALV een beslissing worden
genomen. Het voorstel is aangenomen als 2/3 van de geldige aanwezige uitgebrachte stemmen
daaraan hun goedkeuring hechten.
Ingangsdatum wijziging
Dit nieuwe Huishoudelijke Reglement treedt in werking met ingang van 5 oktober 2015.
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