
 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement Ledenvergadering 

Supportersvereniging-1902 

 

Begripsbepalingen: 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

• De Club: MVV. 

• Supporters: Supporters van MVV. 

• Ons Plan: het plan voor de oprichting van de Supportersvereniging-1902 zoals dat is opgesteld door 

het “De Hiemel initiatief” van het Supportersoverleg van MVV en de Angel-Side van MVV.  

• De Vereniging: Supportersvereniging-1902 opgericht op 3 juni 2020 en gevestigd te Maastricht.  

• De Statuten: de statuten van de vereniging zoals bij notariële akte van 3 juni 2020 door notaris 

Achten te Maastricht vastgesteld. 

• Het Bestuur: het dagelijks bestuur van de Vereniging. 

• Leden: de leden van de Vereniging zoals bedoeld in de Statuten van de Vereniging. 

• De Ledenvergadering: de vergadering van de leden van de Vereniging die volgens de Statuten is 

bijeengeroepen.  

• De Jaarvergadering: de vergadering van de Leden die volgens de statuten uiterlijk vijf (5) maanden na 

afloop van het verenigingsjaar gehouden moet worden.  

• Het Reglement: het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging. 

• Domeinnaam: www.SV-1902.nl. 

 

Artikel 1: Algemeen 

Dit Huishoudelijk Reglement moet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de statuten van 
Supportersvereniging-1902. Onderwerpen die in de statuten al geregeld zijn komen in dit statuut alleen 
aan de orde als dat de leesbaarheid ten goede komt van de bepalingen die met dit statuut vastgesteld 
worden.  
 
 
 



Artikel 2: Leden 

1. Alle leden van de Vereniging hebben stemrecht. 

2. Van alle leden wordt verwacht dat zij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement naleven en dat ze  

     zich jegens elkaar, de Vereniging, de Club en derden (niet-leden) gedragen zoals dat is vastgelegd in  

     ons Plan. 

3. Een erelid is het lid dat zich op een bijzondere wijze verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.     

    Hij of zij wordt door het Bestuur aan Ledenvergadering voorgedragen. Een aantal leden, samen  

    bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een/tiende (1/10de) deel van de stemmen, kan hij of zij  

    voordragen aan de Ledenvergadering. Hij of zij wordt krachtens een besluit van de Ledenvergadering  

    genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte geldige     

    stemmen in  door de Ledenvergadering als zodanig benoemd. 

 

Artikel 3: Contributie 

1. De contributie is voor het eerste verenigingsjaar vastgesteld op vijf Euro (€ 5,00).  

2. De Ledenvergadering is bevoegd tot het jaarlijks tijdens de Jaarvergadering vaststellen van de  

    contributie, maar houdt vooralsnog vast aan het in vorige lid bedoelde bedrag.  

 

Artikel 4: Lidmaatschap 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Een lidmaatschap loopt gelijk aan het 

verenigingsjaar. Een lid dat gedurende het jaar lid wordt, betaald voor het gehele verenigingsjaar.  

 

Artikel 5: Dagelijks bestuur 

1. De verkiezing en benoeming van het Bestuur geschiedt conform het bepaalde in de Statuten door de  

     Ledenvergadering uit één of meer voordrachten opgemaakt door het bestuur. De benoeming geldt  

     voor ten hoogste voor een periode van 5 jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. 

2. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en regelt de dagelijkse gang van zaken en  

     neemt in spoedeisende zaken beslissingen.  

3. Een bestuurslid kan geen bestuursfunctie bekleden bij een andere aan MVV gerelateerde  

    supportersvereniging. 

4. Door het Bestuur wordt een Bestuursreglement vastgesteld met daarbij een rooster van aftreden. 

 

Artikel 6: Werkgroepen 

1. Het Bestuur kan werkgroepen instellen. 

2. In ons Plan is sprake van de volgende werkgroepen: busreizen, communicatie, merchandise, 

opkomen voor supporters, party’s & toernooien, sfeeracties en stadion. 

3. Elke werkgroep heeft een voorzitter. 

 

Artikel 7: Algemeen bestuur 

1. De voorzitters van de werkgroepen vormen samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur. 

2. De functies die de bestuursleden van het dagelijks bestuur vervullen in het dagelijks bestuur, 

vervullen de bestuursleden van het dagelijks bestuur ook in het algemeen bestuur. 

3. Tot de vergaderingen van het algemeen bestuur kunnen leden met bijzondere competenties worden 

toegelaten, alsmede de Supporters Liaison Officer van MVV. 

4. De organisatie van het algemeen bestuur wordt vastgelegd in het Bestuursreglement. 



 

Artikel 8: Ledenvergadering 

1. De oproeping geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van de Vereniging. 

2. In het geval de Ledenvergadering niet fysiek gehouden mag worden zal deze via een elektronisch 

communicatiemiddel geschieden. 

3. De mogelijkheid voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is hoofdzakelijk bedoeld 

in het geval dergelijke bijeenkomsten door de overheid verboden zijn. 

4. Indien de Ledenvergadering met gebruik van een elektronisch communicatiemiddel gehouden 

wordt, dienen de Leden zich met een e-mail op te geven voor het bijwonen van deze vergadering.  

5. In het geval gestemd dient te worden in een Ledenvergadering die met gebruik van een elektronisch 

communicatiemiddel gehouden wordt, dan zal de voorzitter aan de aanwezige leden vragen of er 

een hoofdelijke stemming gehouden dient te worden. Verzoekt ten minste een/derde (1/3de) deel 

van aanwezig leden om een hoofdelijke stemming wordt deze schriftelijk gehouden door het sturen 

van een e-mail aan de secretaris met in het onderwerp het woord “voor” of “tegen” of men laat het 

onderwerp blanco. 

6. Overeenkomstig het derde lid van artikel 14 van de Statuten benoemt de Ledenvergadering uit de 

aanwezige leden een Controlecommissie voor het controleren van de jaarstukken van ten minste 

twee leden. Het maximum aantal leden is drie.   

 

Artikel 9: Schorsing, Ontslag en Ontzetting  

1. In de statuten is opgenomen dat een lid door het Bestuur geschorst kan worden. Tegen dit besluit 

kan het lid in hoger beroep gaan bij de Ledenvergadering.  

2. Ook kan het Bestuur een lid uit het lidmaatmaatschap ontzetten. Tegen dit besluit kan het lid in 

hoger beroep gaan bij de Ledenvergadering.  

3. Een lid van het Bestuur kan door de Ledenvergadering geschorst en/of ontslagen worden. Het 

bestuurslid krijgt de gelegenheid om zich te verantwoorden in de Ledenvergadering.  

4. De Ledenvergadering delegeert het behandelen van het hoger beroep als bedoeld in het eerste en 

tweede lid van dit artikel, alsmede voor het behandelen van de verantwoording zoals bedoeld in het 

derde lid van dit artikel aan een daartoe per geval ingestelde commissie.  

5. De in het vierde lid genoemde commissie bestaat uit drie leden. De commissie wijst uit hun midden 

een voorzitter en secretaris aan. De leden voor de commissie worden aangezocht binnen het 

algemeen bestuur, niet zijnde leden van het dagelijks bestuur. 

6. Het lid of bestuurslid waaraan de schorsing, ontslag of ontzetting is aangezegd wordt gehoord door 

deze commissie, zo ook een vertegenwoordiging van het orgaan dat de schorsing, het ontslag of de 

ontzetting heeft aangezegd. 

7. Het besluit van de commissie komt in de plaats van het besluit van de Ledenvergadering. Tegen dit 

besluit staat verder geen beroep open. 

 

Artikel 10: Schade 

Schade die de vereniging leidt door toedracht van een lid of die mede veroorzaakt is door een lid, kan 

door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 

 

 

 



Artikel 11: Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Wijzigingen in het Reglement worden vastgesteld door de Ledenvergadering met een volstrekte 

meerderheid van de stemmen.  

2. Voorstellen tot wijziging van het Reglement worden gedaan door het bestuur. Een aantal leden, 

samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een/tiende (1/10de) deel van de stemmen, kan 

een voorstel doen voor het wijzigen van het Reglement . 

 

Artikel 12: Publicatie van dit Reglement 

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het huishoudelijk reglement downloaden via de website: 

www.SV-1902.nl. 

 

Artikel 13: Slotartikel 

1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de  

voorzitter.  

2. Het Bestuur zal van alle beslissingen als bedoeld in het voorgaande lid, melding maken in het 

jaarverslag. 

 

Vastgesteld door de Ledenvergadering in de vergadering gehouden te Maastricht op 13 mei 2022. 


