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LIDMAATSCHAP VAN DE TAFELVOETBALBOND ZUID-OOST-HOEK (ZOH)   
 
Artikel 1   
 
Verenigingen die lid willen worden van de ZOH, moeten uit minimaal 8 spelende leden per team 
bestaan. Verenigingen kunnen uit een of meerdere teams bestaan. Zij doen een schriftelijk verzoek 
tot toetreding aan het ZOH-bestuur. Zij moeten voorts naar waarheid alle door of namens het ZOH- 
bestuur gevraagde opgaven en inlichtingen verschaffen.   

Artikel 2  
 
Het ZOH-bestuur beslist over de toelating van een nieuwe vereniging. Bij toelating deelt de ZOH de 
vereniging in een klasse. Er worden alleen nieuwe verenigingen toegelaten, indien zij hun 
bondswedstrijden spelen op apparaten van het merk welke door de ZOH zijn vastgesteld.  

Artikel 3   
 

Van een toegelaten vereniging kunnen slechts die leden deelnemen aan wedstrijden die tevens lid 
zijn van de ZOH, en dus in het bezit zijn van een geldige verenigingskaart. Voor het deelnemen aan 
vergaderingen is het voldoende dat de leden lid zijn van de vereniging.   

Artikel 4   
 

De aan het werkend lidmaatschap verbonden rechten, alsmede de rechten der ereleden, kunnen 
door het ZOH-bestuur voor een bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan hen, die zich 
schuldig maken aan overtreding van de bepalingen in of krachtens dit reglement vastgelegd.   

Artikel 5   
 
Vervallenverklaring van het lidmaatschap als werkend of ere- lid kan plaatsvinden ten aanzien van 
leden: a. die de belangen van de ZOH of haar toegelaten verenigingen schaden; b. die bedrieglijke 
handelingen plegen; c. die voor, gedurende of na een wedstrijd zich schuldig maken aan wangedrag 
dan wel een scheidsrechter of bondsvertegenwoordiger onwelvoeglijk bejegenen; d. die aangegane 
verplichtingen niet nakomen; e. die weigeren door of namens het ZOH-bestuur gevraagde 
inlichtingen te verschaffen. In al deze gevallen kan ook de in Art. 4 genoemde maatregel worden 
toegepast, dan wel een geldboete worden opgelegd.   

Artikel 6   
 
Een vereniging, die uit het verband van de ZOH wenst te treden, geeft daarvan schriftelijk kennis aan 
het ZOH-bestuur. Rechten en plichten van een vereniging t.o.v. de ZOH blijven gehandhaafd als er 
minstens 4 geregistreerde leden een claim legt op deze rechten (het eigen verenigingsreglement 
heeft hier echter voorrang). Als leden van een vereniging worden aangemerkt, personen die lid zijn 
van de ZOH en in het bezit zijn van een geldige verenigingskaart, evenals de bij het ZOH-bestuur 
aangemelde bestuursleden. Eigenhandige veranderingen aan de verenigingskaart is ten strengste 
verboden en kan uitsluiting tot gevolg hebben.   
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Artikel 7   
 
De maatregelen genoemd in Artikel 4 doen de verplichtingen t.a.v. de ZOH onverminderd 
voortduren. De vervallenverklaring van het lidmaatschap doet alle na die vervallenverklaring 
ontstane verplichtingen vervallen. Reeds voor de vervallenverklaring verschuldigde gelden zijn 
terstond invorderbaar. 

Artikel 8 GELDMIDDELEN 
 
A. Elke vereniging betaalt jaarlijks een vastgesteld bedrag voor clubcontributie per team  

B. De individuele leden betalen jaarlijks een bepaald bedrag voor vermelding op een geldige 
verenigingskaart.  

C. Elke vereniging is een waarborgsom verschuldigd van een bepaald bedrag per team, te voldoen 
voor indeling in de competitie. Indien een vereniging of een team van een vereniging aan het einde 
van de competitie geen lid meer blijft van de ZOH, heeft de vereniging recht op restitutie van deze 
waarborgsom, mits de vereniging dit schriftelijk bij het ZOH-bestuur aanvraagt. Het recht op 
restitutie vervalt 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Bij terugtrekking van een 
vereniging/team tijdens het lopende seizoen, vervalt de borgsom aan de ZOH. Iedere vereniging is 
verplicht de waarborgsom op peil te houden. Indien een vereniging geen waarborgsom meer ter 
beschikking heeft, kan zij, na waarschuwing, haar ZOH-lidmaatschap verliezen, tenzij voor de 
eerstvolgende competitiewedstrijd het bedrag is voldaan.   

D. Komt een team niet op voor een wedstrijd, dan is de vereniging een boete van 50 euro 
verschuldigd aan de ZOH. Hiervan gaat 25 euro naar de benadeelde vereniging. 

E. Wedstrijdformulieren moeten worden betrokken van het ZOH-bestuur, tegen een door hen 
vastgestelde prijs.   

F. Alle geldmiddelen moeten per bank/girorekening aan de ZOH worden overgemaakt.   

G. Overschrijvingsformulieren zijn te downloaden van de ZOH-site en moeten ingevuld worden 
ingeleverd bij het secretariaat. De rekening wordt naar de betreffende vereniging gestuurd.  

H. Verenigingen die in de loop van de competitie van lokaal veranderen zijn aan de ZOH vastgestelde 
bedragen verschuldigd.   

I. Bij het te laat of foutief sms’en van uitslagen, het niet of te laat insturen van wedstrijdformulieren, 
het onjuist frankeren van wedstrijdformulieren of het niet of te laat betalen van rekeningen kan het 
ZOH-bestuur boetes opleggen.   

J. Bij het niet deelnemen aan een door de bond georganiseerd toernooi voor teams c.q. verenigingen, 
is de betreffende vereniging een vastgestelde boete verschuldigd.    
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Artikel 9 BESTUUR  
 
A. Het ZOH-bestuur wordt gekozen op een algemene ledenvergadering, door en uit de gewone 
leden. De algemene ledenvergadering kiest de voorzitter door stemming.   

B. De overige functies worden door het ZOH-bestuur onderling verdeeld en wel als volgt: - Secretaris 
- Penningmeester - Competitieleider - Public-relations - 2e Secretaris - 2e Competitieleider   

C. Uit de bestuursvergadering wordt door het ZOH-bestuur een vicevoorzitter gekozen.  

Artikel 10   
 
De leden van het ZOH-bestuur treden om de 3 jaar af volgens een door hen samen te stellen rooster. 
Aftredende leden kunnen zich terstond verkiesbaar stellen.   

Artikel 11  
  
Wanneer een bondsbestuurslid tussentijds aftreedt of wegens ziekte of anderszins niet in staat is zijn 
functies waar te nemen, zullen zijn werkzaamheden door een of meerdere bestuursleden worden 
waargenomen, tot de terugkomst van een afwezig lid, of totdat door een verkiezing in de vacature 
zal zijn voorzien. Een nieuwgekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop het oorspronkelijke 
lid afgetreden zou zijn. Het bondsbestuur heeft het recht in de loop van een bondsjaar 
bestuursvacatures aan te vullen. Deze besluiten moeten ter goedkeuring aan de leden worden 
voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering.   

Artikel 12   
 
Het ZOH-bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan door werkcommissies. In 
deze commissies kunnen ook bondsbestuursleden zitting hebben. Op de jaarvergadering worden de 
leden van de Kascommissie, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep gekozen.   

Artikel 13  
 
De Kascommissie bestaat uit 3 personen en heeft tot taak:  

A. het verifiëren van de kasboeken en de daarbij behorende bescheiden;   

B. het controleren van de rekening en verantwoording van de penningmeester en bij akkoord 
bevinding ondertekening hiervan, alsmede het uitbrengen van advies aan de ledenvergadering 
omtrent de decharge van de penningmeester;  

C. bij gebleken onregelmatigheden is de commissie verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken 
(schriftelijk) aan het ZOH-bestuur;  

D. de leden van de Kascommissie treden om de 3 jaar volgens een op te maken rooster af en zijn 
aansluitend herkiesbaar.   
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Artikel 14  
 
De Tuchtcommissie bestaat uit een oneven aantal meerderjarige en geregistreerde leden. De 
Tuchtcommissie behandeld zelfstandig alle, op vastgestelde wijze ingediende protesten en 
tuchtzaken. De beslissingen van de Tuchtcommissie, genomen door minstens 3 personen zijn 
bindend, indien deze reglementair geschieden. De Tuchtcommissie heeft tot taak:   

A. de belangen van de aangesloten verengingen en/of leden van de ZOH te behartigen;  

B. het behandelen van eventuele protesten en/of tuchtzaken;  

C. het leiden van beslissingswedstrijden;   

D. het controleren van apparaten, speelballen en verlichting; bij het keuren van het apparaat dient 
een lid van de vereniging aanwezig te zijn.  

E. alle handelingen op grond van Artikel 2.01 van het Tuchtreglement. 

Artikel 15 VERGADERINGEN 
 
Algemene ledenvergaderingen worden uitgeschreven door het ZOH-Bestuur, op een door hen 
vastgestelde plaats en datum. Toegang tot de vergadering hebben alle ZOH-leden met inachtneming 
van Art. 16A. Er worden zoveel vergaderingen gehouden als voor een goed verloop van het 
bondsleven noodzakelijk is.  

Artikel 16   
 
A. Per vereniging moeten minimaal 1 doch maximaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn op de 
vergaderingen, uitgeschreven door het ZOH-Bestuur.  

B. Per vereniging kan één geldige stem worden uitgebracht. De stemming gebeurt op grond van 
Artikel 15, lid 4A van de statuten.  

C. Een verenging die niet op een door de ZOH uitgeschreven vergadering aanwezig is zal met een 
vastgesteld bedrag beboet worden.   

 D. De afgevaardigden naar een vergadering uitgeschreven door de ZOH behoren aanwezig te zijn 
vanaf de opening tot en met de sluiting van de vergadering. De verenigingen die niet aan deze eis 
voldoen, worden met een vastgesteld bedrag beboet. Diegene die kunnen aantonen dat zij van de 
laatste reisgelegenheid gebruik moeten maken, worden vanaf een bepaald tijdstip van dit punt 
ontheven.  

E. Alle boetes opgelegd door de ZOH dienen binnen 10 dagen na datum van uitschrijving te zijn 
voldaan.  
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Artikel 17 ORGANISATIE 
 
De ZOH-competitie is verdeeld in Klassenafdelingen. De indeling van een team in een afdeling 
geschiedt door de competitieleiders, evenals het vaststellen van de grenzen van de afdeling conform 
reglement. Elk nieuw team wordt in de regel geplaatst in de laagste klasse. De competitieleider geeft 
leiding aan en houdt toezicht op een goed verloop van de competitie en bekercompetitie. Hij stelt de 
indelingen vast conform reglement. De competitieleider stelt, indien er afwijkingen van het 
reglement onvermijdelijk zijn, de competitie na overleg met de commissievoorzitters vast. Hij 
registreert de uitslagen. Hij alleen kan, bij geldige reden een wedstrijd of een termijndatum uit- en/of 
omstellen. Elke vereniging kan een keer per seizoen een wedstrijd verplaatsen naar een inhaaldag 
zonder dat overleg met de tegenstander noodzakelijk is. Dit moet tenminste vier weken van tevoren 
kenbaar worden gemaakt bij de competitieleider. Als de tegenstander niet in staat is om tijdens deze 
inhaaldag te spelen kunnen zij deze verplaatsen naar een andere inhaaldag, wel hebben zij dan ook 
hun enige kans tot omzetten gehad. Het omzetten van wedstrijden in onderling overleg blijft 
mogelijk indien ook de competitieleider hiervan op de hoogte wordt gesteld. De laatste vier 
wedstrijden kunnen conform reglement niet worden omgezet. Bondsselecties worden door de 
competitieleiders samengesteld. Na elk seizoen promoveren en degraderen teams aan de hand van 
de promotie-/degradatieregeling die vóór dat betreffende seizoen door de competitieleider bekend 
gemaakt wordt. Indien er door omstandigheden een klassenafdeling moet worden aangevuld 
hanteert de competitieleider de ranglijst van het vorige bondsjaar en promoveert/degradeert het 
daaropvolgende team.  

Artikel 18 
 

De competitie- en bekerwedstrijden worden op vrijdag gespeeld. Het aanvangsuur is 21.00 uur, tenzij 
de competitieleiding anders beslist.   

Artikel 19.  Uittreden van teams of verenigingen tijdens competitieverband: Bij uittreden van een 
team of vereniging tijdens de 1ste competitiehelft zullen alle punten, voor en tegen gescoord in de 
betreffende periode vervallen! Bij uittreden tijdens de 2de competitiehelft zullen alle punten, voor 
en tegen gescoord tijdens de betreffende periode vervallen! De punten voor en tegen gescoord 
tijdens de 1ste competitiehelft blijven voor het puntenklassement gehandhaafd. Een speler van een 
tijdens het seizoen ontbonden team mag hierna niet vermeld staan op de verenigingskaart van een 
andere vereniging in dat seizoen.  
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Artikel 20   
 
Om in wedstrijden, welke door de ZOH zijn uitgeschreven of goedgekeurd, te kunnen spelen, is men 
verplicht lid te zijn van een bij de ZOH aangesloten vereniging en dient men op een verenigingskaart 
vermeld te staan van de ZOH. Eveneens is iedere speler verplicht om jaarlijks een 
lidmaatschapsaanvraagkaart in te dienen. Deze zogenaamde “witte kaart” is bindend als die 
ondertekend is door de aanvrager. De witte kaart mag per seizoen maar 1x ingediend worden per 
speler. Zolang de overschrijvingsperiode loopt kan, met goedkeuring van de aanvrager en de 
betreffende vereniging, de witte kaart door het bondsbestuur als nietig worden verklaard waarna 
betreffende speler alsnog met overschrijving naar een andere vereniging kan gaan.  

Tevens verklaard de speler bij ondertekening van de witte kaart dat hij toestemming geeft voor 
publicatie van naam en foto op de teamkaart op de ZOH-site. Indien een speler hier bezwaar tegen 
heeft beslist het bestuur over wel of niet publiceren. 

Artikel 21 
 
Iedere speler, die nog nooit in wedstrijden of competitieverband, goedgekeurd door de ZOH heeft 
gespeeld, is vrij in de keuze van zijn vereniging, indien de speler rechtmatig op een verenigingskaart 
staat vermeld. Indien een speler die op een verenigingskaart staat vermeld voor een bepaald seizoen, 
tijdens dit betreffende seizoen in een andere Topper tafelvoetbalcompetitie bindende wedstrijden 
speelt volgt een schorsing van minimaal een jaar met een proeftijd van vier jaar.  

Artikel 22 
 
Overschrijving van een vereniging aangesloten bij de Z.O.H.  kan verleend worden van 1 t/m 30 juni 
om 21.00 uur van ieder jaar, mits hij/zij in de te verlaten vereniging aan al zijn/haar verplichtingen 
heeft voldaan. Bij overschrijving van een speler moet gebruik gemaakt worden van door de Z.O.H. 
uitgegeven overschrijvingsformulieren. Dit formulier moet zowel door het bestuur van de oude als de 
nieuwe vereniging ondertekend zijn en voor 30 juni 21.00 uur in het bezit zijn van het Z.O.H.-
Secretariaat. Het Z.O.H.-Bestuur zal dan de overschrijving in behandeling nemen.  Indien een 
overschrijvingsformulier na 30 juni om 21.00 uur wordt ingeleverd, is de betreffende speler pas 
speelgerechtigd als het bestuur de overschrijving heeft goedgekeurd en betreffende speler op de 
ZOH-site is toegevoegd aan zijn nieuwe vereniging.  Indien een vereniging hierbij duidelijk in gebreke 
blijft, kunnen door het bondsbestuur sancties worden opgelegd. Voor over-schrijvingen van en naar 
een andere bond gelden dezelfde regels. Indien een speler die op een verenigingskaart staat vermeld 
voor een bepaald seizoen, tijdens dit betreffende seizoen bij een vereniging van een andere bond 
bindende wedstrijden speelt volgt een onvoorwaardelijke schorsing van minimaal 1 jaar met een 
proeftijd van 4 jaar. 
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Artikel 23   
 

Het onder Artikel 22 bepaalde is niet van toepassing op:   

A. spelers van ontbonden verenigingen;   

B. spelers die gedurende een bondsjaar niet voor een vereniging zijn uitgekomen of lid waren.  

Indien meer dan 3 spelers die in het afgelopen bondsjaar van een hogere klassenafdeling bij een in 
een lagere klasse spelend team gaan spelen dient de competitieleider conform art. 17 dit team in 
een hogere klasse te plaatsen. Spelers van een team dat gedegradeerd is worden gezien als één 
klassenafdeling lager en spelers van een team dat gepromoveerd is worden gezien als één 
klassenafdeling hoger.  

Indien een vereniging uit een hogere klasse zich terugtrekt, mogen, in het daarop volgende seizoen, 
maximaal 3 leden van deze oude vereniging van een nieuwe vereniging deel uit maken, indien deze 
nieuwe vereniging in een lagere klasse uitkomt. Indien meer dan 3 leden van de oude vereniging deel 
uit maken van de nieuwe vereniging, wordt deze nieuwe vereniging in dezelfde klasse ingedeeld als 
de oude vereniging. Is de nieuwe vereniging in een lagere klasse ingedeeld dan kunnen in de loop van 
het seizoen oud leden aangenomen worden maar er mogen per wedstrijd maar 3 oud leden op het 
wedstrijdformulier staan. Dit laatste geldt ook voor nieuwe leden die worden aangenomen en het 
seizoen ervoor hoger hebben gespeeld. 

Artikel 24 
 
Aan een speler wordt, in hetzelfde Bondsjaar, slechts eenmaal overschrijving toegestaan. Eenmaal 
ingediende overschrijvingen kunnen niet meer teruggetrokken worden. Wordt een vereniging in haar 
geheel ontbonden tijdens de competitie en/of bekerronde, dan zal aan deze spelers geen 
overschrijving worden verleend tijdens het dan nog lopende Bondsjaar. Spelers van verenigingen die 
zich terugtrekken of ontbinden na de door de ZOH vastgestelde inschrijvingsdatum, kunnen in het 
dan lopende Bondsjaar ook geen overschrijving meer krijgen.  

Artikel 25 
 
Verenigingen, welke aan competities van de TVB ZOH deelnemen, moeten voor aanvang van ieder 
nieuw seizoen per deelnemend team minimaal acht spelers opgeven. Voor de laagste klasse dienen 
minimaal 6 spelers te worden opgegeven. Deze teams loten voor de wedstrijd een 4e partij uit de 
eerste drie partijen. Er worden dan 2 groepen gemaakt, een met voorspelers en een met 
achterspelers, en uit iedere groep wordt dan een speler geloot door de tegenstander. Heeft een 
team in de laagste klasse 8 of meer spelers moeten zij gewoon een 4e partij opstellen zoals 
gewoonlijk. Dit dient voor de wedstrijd kenbaar gemaakt te worden. Dit is voor de laagste klasse ook 
van toepassing in de bekercompetitie. Vanaf 9 spelers kunnen er wisselspelers gebruikt worden. Een 
team met 7 spelers moet de 7e speler dus gewoon opstellen. Heeft een team maar 5 spelers mag de 
5e speler niet gebruikt worden, ook niet als invaller. Van elk team moeten bij iedere wedstrijd van de 
opgegeven spelers minimaal zes spelers de gehele wedstrijd spelen. Spelers met een A-pas mogen 
alleen uitkomen voor het eerste team, spelers met een B-pas alleen voor het tweede team enz. Van 
deze regel mag worden afgeweken indien gebruik wordt gemaakt van een schriftelijke ontheffing. 
Indien een vereniging met twee of meer teams zich voor de competitie inschrijft, wordt aan deze 
vereniging per seizoen per team 10 ontheffingen verstrekt. Deze ontheffingen kunnen gedurende de 
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gehele competitie worden gebruikt door een speler van een lager team voor een hoger team te laten 
uitkomen. Ontheffingen mogen niet gebruikt worden door teams die in dezelfde klasse uitkomen. 
Een speler met een D-pas kan dus met een ontheffing voor het eerste team uitkomen. Een hoger of 
lager team heeft niets met de klasse indeling te maken maar met 1ste, 2de, 3de of volgende teams. 
Het hoogst spelende team wordt door de bond aangemerkt als 1ste team, het team dat als twee 
hoogste speelt als 2de team enz. Het 3de team kan dus nooit in een hogere klasse spelen dan het 
2de team. Indien er van een ontheffing gebruik wordt gemaakt, dan dient dit op het 
wedstrijdformulier te worden vermeld onder de categorie opmerkingen. Per team mag per seizoen 
maximaal tien keer van een ontheffing gebruik gemaakt worden. Indien mocht blijken dat een team 
onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van een ontheffing zal de partij van de bewuste speler met 16-0 
worden verloren. Spelers die 5 wedstrijden op een hoger team hebben gespeeld mogen niet meer 
voor een lager team uitkomen. Het wijzigen van een verenigingskaart van een hoger naar een lager 
team kan alleen gedurende de 1e competitiehelft. Het wijzigen van een verenigingskaart van een 
lager naar een hoger team kan het gehele seizoen. Een speler mag per seizoen maximaal 2x van team 
wijzigen. Iedere speler van een bepaalde vereniging mag per seizoen een maximaal aantal thuis en 
uitwedstrijden spelen tegen andere teams. Dit aantal is gelijk aan het aantal wedstrijden dat elk team 
tegen elkaar moet spelen in competitieverband met uitzondering van de bekercompetitie.   

Artikel 26   
 
Het ZOH-bestuur kan iedere vereniging voorschriften geven tot het handhaven van orde tijdens de 
wedstrijden en personen aanwijzen belast met de controle van deze voorschriften. De thuisspelende 
vereniging is er verantwoordelijk voor dat hun verenigingslokaal op door de ZOH vastgestelde 
wedstrijddagen vrij toegankelijk is voor spelers en supporters van bezoekende verenigingen. Dit geldt 
ook voor de handhaving van het Rookverbod (Tabaks-en rookwarenwet). Dit is een zaak van de 
Overheid en niet voor de TVB ZOH. Maar reglementen en statuten mogen niet in strijd zijn met de 
wet. In de horeca geldt een rookverbod. De verenigingen zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor 
de gemaakte keuze van de horecaondernemer maar zij dienen de bezoekende vereniging wel in staat 
te stellen een wedstrijd in een rookvrije ruimte te laten spelen. 
Indien dit niet mogelijk is heeft de bezoekende vereniging het recht de wedstrijd niet te spelen. De 
volgende procedure dient in voorkomende gevallen gevolgd te worden: De bezoekende vereniging 
dient onmiddellijk de keurmeester te bellen om te bezien hoe dit kan worden opgelost. Hierbij wordt 
een beroep gedaan op de welwillendheid van beide verenigingen. Indien de keurmeester constateert 
dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden, wordt de thuisspelende vereniging aangemerkt als de 
vereniging die de wedstrijd niet uitspeelt. De uitslag wordt dan 8-0 in het voordeel van de 
uitspelende vereniging. 

Artikel 27 Persoonsgegevens 
 
De verwerking van persoonsgegevens van de leden van de Tafelvoetbalbond Zuid-Oost-Hoek gebeurt 
uitsluitend voor: 
 
A. Activiteiten die, gelet op de doelstelling van deze bond, gebruikelijk zijn. 
B. Andere dan de hierboven bedoelde gebruikelijke activiteiten, als die door de ledenvergadering zijn 
goedgekeurd. 
C. Het verzenden van informatie aan de leden of begunstigers. 
D. Het bekend maken van informatie over leden of begunstigers en activiteiten van de bond na 
instemming van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website. 
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E. Foto’s of videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de bond of aangesloten 
verenigingen. 
F. Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 
G. Andere activiteiten van intern beheer. 
H. Het behandelen van geschillen eventueel door samengestelde commissies. 
I. Het doen uitoefenen van accountantscontrole 
 

Artikel 27.1 Verwerken en opslag gegevens 
 
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen: 
- Naam en voornaam 
- Adres 
- Woonplaats 
- Postcode 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bijnaam 
- Vereniging 
- Administratienummer 
- Eventuele functie binnen de vereniging 
- Eventuele functie binnen de bond 
- Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften 
 
Indien een speler minderjarig is wordt toestemming van de ouders of verzorgers gevraagd. 
 

Artikel 27.2 Mogelijke ontvangers van de gegevens 
 

- De leden of begunstigers 
- De ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers 
- Degenen, inclusief derden, die belast zijn met de hierboven onder artikel 27 opgesomde 

werkzaamheden, of leidinggeven aan de hierboven onder artikel 27 opgesomde 
werkzaamheden of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder artikel 27 opgesomde 
werkzaamheden 

- Er worden geen medische, beroepsmatige of persoonlijke gegevens gevraagd en opgeslagen 
en de gegevens worden niet gebruikt voor historische, wetenschappelijke of statistische 
doeleinden 

- De gegevens worden niet aan derden verstrekt en er wordt ook geen inzage gegeven 
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Artikel 27.3 Website 
 

- Gegevens op de website van de bond worden slechts verstrekt aan: de leden of begunstigers, 
de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden, die belast zijn met of leidinggeven 
aan de in het tweede lid bedoelde activiteit of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken, 
voor zover zij daartoe door het bestuur zijn geautoriseerd  

- De bond draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor 
een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door 
zoekmachines 

- De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens 
wettelijke vertegenwoordiger daarom vraagt 

 
 
Artikel 27.4 Bewaartermijn 

 
De persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de 
begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd verwijderd. 
Langer bewaren is niet noodzakelijk omdat hier geen wettelijke bewaarplicht voor is. 
 

Artikel 28  
 
Ieder lid van de aangesloten verenigingen wordt geacht de statuten, reglementen alsmede de 
bestuursbesluiten en financiële berichten te kennen. Teams verbinden zich bij haar wedstrijden geen 
andere spelregels toe te passen dan die, welke door de ZOH zijn, of zullen worden vastgelegd.  

Artikel 29   
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ZOH-bestuur.   

 

 


