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Huishoudelijk reglement Oldenzaalse Vrijetijdsvolleybal  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
a. OVV:  vereniging Oldenzaalse Vrijetijdsvolleybal 
b. het bestuur:  het bestuur van de OVV  
c. Wintercompetitiecommissie (verder te noemen: WiCo): een onder auspiciën van het bestuur van de 

OVV opererende commissie die is belast met de organisatie van de Wintercompetitie 
d. NeVoBo:  de Nederlandse Volleybalbond.  
 
Artikel 2. Doel 
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de volleybalsport voor de vrijetijds-
beoefenaar en het coördineren van het volleybalverkeer in Oldenzaal en omstreken. Dit doet zij onder 
meer door middel van:  
a. het opstellen van een reglement voor de Wintercompetitie;  
b. het benoemen van leden voor de WiCo; 
c. het registreren van verenigingen en teams conform de vigerende wet- en regelgeving; 
d. het organiseren van de Wintercompetitie. 
 
Artikel 3. Samenstelling van het bestuur 
1. Het bestuur van de OVV bestaat uit ten minste drie leden. 
2. De leden van het bestuur worden door de Algemene vergadering na tijdige schriftelijke kandidaat-

stelling en bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen gekozen. Blanco stemmen en 
ongeldig uitgebrachte stemmen tellen hierbij niet mee. Wordt bij een eerste stemming geen 
meerderheid verkregen, dan volgt een tweede stemronde. Brengt ook deze stemming geen 
beslissing, dan wordt een herstemming gehouden tussen de kandidaten met de meeste stemmen en 
wel zo dat er voor elke vacature twee kandidaten zijn. Staken de stemmen dan beslist het lot. 

3. De leden van het bestuur worden voor de duur van twee jaren gekozen. Aftreden geschiedt volgens 
een rooster. Aftredende leden kunnen zich opnieuw herkiesbaar stellen. 

4. Tussentijdse vacatures in het bestuur worden op de eerstvolgende algemene vergadering vervuld 
volgens de procedure beschreven in artikel 3 lid 2. 

5. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en 
penningmeester kan in één persoon worden verenigd. De begeleiding van de Wintercompetitie is in 
handen van een bestuurslid. 
Voor elk van de functies kan het bestuur een plaatsvervanger1 aanwijzen, die bij ontstentenis of 
belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. 

6. Overeenkomstig hetgeen in de statuten is verwoord, wordt de voorzitter in functie gekozen, de 
overige functies worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld. 

7. De secretaris voert de correspondentie en houdt aantekening van alle binnenkomende en uitgaande 
post en e-mailberichten. Hij maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de Algemene 
vergadering. Tijdens de Algemene vergadering brengt hij verslag uit over de werkzaamheden van het 
afgelopen jaar. De secretaris zorgt ervoor dat aan alle bepalingen in de Statuten en het 
Huishoudelijk reglement wordt voldaan. 

8. De penningmeester beheert de financiën van de OVV en brengt op de Algemene vergadering een 
financieel verslag en een begroting uit. 

 
1 Voor het leesgemak is voor één persoonsvorm gekozen. 
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9. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene vergadering. 
10. De voorzitter vertegenwoordigt de OVV in en buiten rechte. 
11. Het bestuur legt tijdens de Algemene vergadering verantwoording af aan haar leden. 
12. In de vergaderingen heeft elk bestuurslid één stem. 
13. Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar in vergadering bijeen. 
 
Artikel 4. Spelregels  
Tenzij het bestuur anders beslist, gelden de NeVoBo-spelregels voor alle teams die deelnemen aan de 
Wintercompetitie. Het bestuur kan beperkingen op deze regels aanbrengen (bijvoorbeeld: ‘er wordt niet 
met de voet gespeeld’). 
 
Artikel 5. Toelating tot de Wintercompetitie 
Met betrekking tot de toelating van teams tot de Wintercompetitie gelden de navolgende afspraken.  
1. Het toelaten van teams tot de Wintercompetitie wordt geregeld door het bestuur. 
2. Alleen teams die in Oldenzaal of in plaatsen in de directe omgeving van Oldenzaal hun thuis-

wedstrijden spelen, worden tot de competitie toegelaten. Het bestuur kan jaarlijks tijdens de 
Algemene vergadering vaststellen welke plaatsen daarvoor in aanmerking komen. 

3. Teams die tot de Wintercompetitie worden toegelaten, worden in principe in de laagste klasse 
geplaatst. Wordt de speelsterkte van een team hoger ingeschat dan de speelsterkte van het hoogst 
geëindigde team in de laagste klasse, dan kan een oefenduel tegen een team uit die klasse deel uit 
maken van de toelatingsprocedure tot een hogere klasse. Eén en ander ter beoordeling van het 
bestuur. 

4. Een team dat zich na de inschrijfdatum voor de Wintercompetitie van de OVV terugtrekt of niet 
verschijnt, wordt beboet met een bedrag van € 50. Voor het betalen van de boete is de vereniging 
van dat team verantwoordelijk. 

5. Een speler kan van meerdere vrijetijdsverenigingen lid zijn, doch in de Wintercompetitie slechts voor 
één vereniging uitkomen. Die speler mag gedurende het verloop van de competitie slechts voor één 
en hetzelfde team gedurende uitkomen. 

6. Het is toegestaan spelers uit een lagere klasse te laten meespelen in een hogere klasse. Wanneer die 
speler drie of meer wedstrijden in de hogere klasse heeft gespeeld, dan is hij niet meer gerechtigd 
om als speler in de lagere klasse uit te komen (één meegespeelde set wordt gezien als een hele 
wedstrijd). Overtreding wordt gesanctioneerd conform artikel 9a. 

7. Het is niet toegestaan om een speler uit een hogere klasse te laten meespelen in een lagere klasse. 
Teams die uitkomen in dezelfde klasse mogen onderling geen spelers uitwisselen. Evenmin is het 
toegestaan om een speler die geen lid is van de betreffende vereniging waarvan het team deel uit 
maakt tijdens een wedstrijd in het kader van de Wintercompetitie op te stellen. Overtreding wordt 
gesanctioneerd conform artikel 9a. 

 
Artikel 6. Wintercompetitie  
1. De WiCo dient zich te houden aan het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. Bij 

geschillen tussen verenigingen en de WiCo beslist het bestuur. 
2. De WiCo stelt jaarlijks het aantal teams per klasse en de samenstelling van de klassen vast. Dit aan 

de hand van het aantal voor de Wintercompetitie aangemelde teams. 
3. De WiCo stelt voor elke klasse een wedstrijdschema op. Deze schema's worden ruim voor aanvang 

van de competitie aan de verenigingen van de deelnemende teams ter kennis gebracht via de 
website van de OVV. 
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Artikel 7. Wedstrijden  
1. Het is in de Wintercompetitie niet toegestaan om dames in een herenteam of heren in een dames-

team op te stellen. Overtreding wordt gesanctioneerd conform artikel 9a. 
2. In een team mogen geen spelers zijn opgenomen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben 

bereikt. Overtreding wordt gesanctioneerd conform artikel 9a. 
3. In een team dat deelneemt aan de Wintercompetitie mogen geen spelers zijn opgenomen die in het 

bezit zijn van een NeVoBo-spelerskaart. Uitgezonderd zijn personen die een ‘NeVoBo-team’ 
trainen/coachen en alleen uit dien hoofde in het bezit zijn van een NeVoBo-spelerskaart. 
Overtreding wordt gesanctioneerd conform artikel 9a. Voormalige NeVoBo-spelers zijn pas 
speelgerechtigd vanaf het begin van het nieuwe competitiejaar. NeVoBo-recreanten mogen 
meespelen in de Wintercompetitie. Zij dienen er echter rekening mee te houden dat de wedstrijden 
van de Wintercompetitie voorrang hebben.  

4. De wedstrijden in de Wintercompetitie worden gespeeld op maandag-, dinsdag-, woensdag-, 
donderdag- en vrijdagavond. 

5. De wedstrijden beginnen niet eerder dan 19.00 uur en niet later dan 22.00 uur. 
6. De wedstrijden dienen op de in de wedstrijdschema's vermelde data en tijden te worden gespeeld.  

Wedstrijddata en/of -tijden kunnen niet worden gewijzigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan na 
overleg met de tegenstander en met goedkeuring van de WiCo een wedstrijd worden uitgesteld. 
Tenzij het bestuur anders beslist, dient deze wedstrijd binnen één maand na de in het schema 
aangegeven datum te worden gespeeld. Overtreding wordt gesanctioneerd conform artikel 9b. 
Een uitgestelde wedstrijd dient vóór de laatste speelweek te zijn gespeeld. Een wedstrijd gespeeld 
na de laatste speelweek telt niet meer mee voor de eindstand. 

7. Beide teams dienen ruim voor de in het wedstrijdschema aangegeven tijd aanwezig te zijn. Wanneer 
een half uur na het vastgestelde tijdstip een team niet aanwezig is of slechts met vier spelers is 
aangetreden, dient de wedstrijd voor het overtredende team als verloren te worden beschouwd. 

8. Per wedstrijd worden drie sets gespeeld. Iedere gewonnen set levert één punt op. 
9. Wanneer een wedstrijd als gevolg van overmacht niet kan worden uitgespeeld, dient het restant zo 

spoedig mogelijk doch bij voorkeur vóór de volgende wedstrijddatum te worden gespeeld. De stand 
van de onderbroken wedstrijd blijft gehandhaafd; de niet uitgespeelde set(s) moet(en) worden 
overgespeeld. Misbruik wordt gesanctioneerd conform artikel 9a. 

10. Wanneer door ontzegging of blessures een team (nog) slechts uit vier spelers bestaat, worden de 
door het overtredende team gewonnen sets wel aan hen toegekend, doch de nog te spelen set(s) 
dienen als verloren te worden beschouwd. 

11. Scheidsrechters dienen met kennis en met inachtneming van de door de NeVoBo opgestelde spel-
regels en de door het bestuur gestelde aanpassingen c.q. beperkingen aan het niveau aangepast te 
fluiten. 

12. Het thuisspelende team zorgt voor een scheidsrechter en een telbord. 
13. Beide teams zorgen voor een tas met ballen. 
14. Een scheidsrechter mag niet gelijktijdig scheidsrechter en coach zijn van een op dat moment spelend 

team. Overtreding wordt gesanctioneerd conform artikel 9a. 
15. Voor een wedstrijd dient minimaal één uur te worden uitgetrokken. Het is toegestaan om per speel-

uur twee teams in te schrijven. 
16. Het thuisspelende team zorgt ervoor dat het wedstrijdkaartje volledig en voorzien van de vereiste 

handtekeningen is ingevuld. De contactpersoon van het thuisspelende team draagt ervoor zorg dat 
nog dezelfde spelweek de setstanden worden doorgegeven. Overtreding wordt gesanctioneerd 
conform artikel 9c. 
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Artikel 8. Kampioenschap, promotie of degradatie  
1. Het als eerste geëindigde team in elke klasse is kampioen van die klasse. Met uitzondering van die 

teams in de hoogste klassen van de competitie, promoveren de als eerste geëindigde teams van de 
overige klassen naar de naast hogere klasse. 

2. Met uitzondering van de teams die uitkomen in de laagste klassen, degraderen de teams die als 
laatste in die klassen zijn geëindigd naar de naast lagere klasse. 

3. Met uitzondering van de teams die uitkomen in de hoogste klassen, speelt het team dat als tweede 
in elk van de andere klassen is geëindigd, een promotiewedstrijd tegen het team dat als voorlaatste 
in de naast hogere klasse is geëindigd. 

4. Met uitzondering van de teams die uitkomen in de laagste klassen, speelt het team dat als voor-
laatste in elk van de andere klassen is geëindigd, een degradatiewedstrijd tegen het team dat als 
tweede in de naast lagere klasse is geëindigd. 

5. De WiCo is gerechtigd om meerdere teams te laten promoveren als de klassenindeling daartoe 
aanleiding geeft. Dit kan geschieden door het spelen van versterkte promotie/degradatie-
wedstrijden. 

6. Promotie/degradatiewedstrijden worden op een door de WiCo vastgestelde datum, tijd en plaats 
gespeeld. De WiCo wijst voor elke wedstrijd een scheidsrechter aan. 

 
Artikel 9. Sancties  
Tenzij anders vermeld, gelden bij overtredingen de navolgende sancties:  
a. Is een team in overeenstemming met het gestelde in de artikelen 5.6, 5.7, 7.2, 7.3, 7.9 en 7.14 in 

overtreding, dan heeft het in overtreding zijnde team de wedstrijd met 3-0 verloren. 
b. Het zonder toestemming van de WiCo wijzigingen van wedstrijddagen, -data en/of –tijden wordt per 

overtreding beboet met een geldbedrag van € 5. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het in 
overtreding zijnde team. 

c. Het niet binnen de gestelde tijd inleveren van het wedstrijdkaartje dan wel het invoeren van de 
setstanden in het daarvoor bestemde systeem wordt beboet met een bedrag van € 5. Dit bedrag 
wordt ten laste gebracht van het in overtreding zijnde team. 

 
Artikel 10. Slotbepalingen  
1. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de OVV. 
2. Dit reglement kan worden vastgesteld en gewijzigd door de Algemene vergadering van de OVV. 
3. Bij onregelmatigheden en om competitievervalsing tegen te gaan, alsmede in gevallen waarin dit 

reglement niet voorziet, kan de WiCo een wedstrijd laten overspelen. 
 
Dit reglement is gewijzigd op 8 september 2022 en tijdens de Algemene vergadering op 14 september 
2022 vastgesteld. 
 
 
De voorzitter van de OVV      De secretaris van de OVV 
Mevrouw M. Egbers       De heer L. Zeijen 


