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Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN. 
  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1. de federatie : Cricket Vlaanderen vzw; 

2. de statuten : de statuten van de federatie; 

3. het tuchtreglement : het tuchtreglement van de federatie; 

4. het bestuur : het bestuur van de federatie; 
 

5. de voorzitter, de vice-voorzitter, 

de secretaris, de penningmeester.  
  : het als zodanig benoemde lid van het bestuur. 

6. de algemene vergadering : de algemene vergadering van de federatie; 

7. de leden : de leden als bedoeld in artikel 6 van de 

   statuten; 

8. clubleden : diegenen die krachtens de statuten van het 

   betreffende lid zijn gerechtigd om in 

   cricketwedstrijden voor dat lid uit te komen; 

9. federatiescheidsrechters : degenen die krachtens het bepaalde in het 

   wedstrijdreglement als zodanig worden 

   aangemerkt; 

10. Lidgeld : alle op grond van de statuten en dit reglement 

   door de leden aan de federatie verschuldigde 

   bijdragen, voor zover deze niet het karakter 

   hebben van een boete; 

   cricketwedstrijden georganiseerd door de 

11. wedstrijden : federatie, 

   door een organisatie waarbij de federatie is 

   aangesloten, of door een lid van de federatie; 

12. competitieleider : de competitieleider als bedoeld in artikel 18 

   van dit reglement; 

13. competities : door de federatie uitgeschreven cricket- 

   competities; 

14. federaties elftal(len) : elftallen die door of in opdracht van het bestuur 

   zijn samengesteld. 
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Artikel 2: FEDERATIESVLAG EN FEDERATIESBUREAU. 
 
 

1. De vlag van de federatie is een wit doek met daarop een batsman in slaghouding, 

gevuld met geelkleur van Vlaamse vlag en de letters CRICKET VLAANDEREN in 

zwart uitgevoerd.  
2. De federatie houdt kantoor op een door het bestuur, gehoord de algemene vergadering, 

vast te stellen plaats. 

 

Artikel 3: TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP. 
  

1. Bij de aanmelding tot toelating tot het lidmaatschap dient te worden overgelegd:  
a. een afschrift van de statuten van de aanvraagster;  
b. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;  
c. een ledenlijst van de aanvraagster.  

2. De secretaris zendt de beslissing op de aanvraag zo spoedig mogelijk toe aan de 

aanvraagster. In geval van niet-toelating wordt de aanvraagster gewezen op het bepaalde 

in artikel 6 en 7 van de statuten. Het bestuur kan aan de toelating voorwaarden verbinden. 
 

3. De naam van een toegelaten lid wordt door de zorg van de secretaris op de website van 

de federatie bekend gemaakt. 

 

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. 
 
 

1. De leden zijn verplicht de doorlopende tekst van hun statuten aan de secretaris te 

zenden. Ingeval van wijziging van de betreffende statuten dient binnen vier weken 

nadien de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten te worden ingezonden in termijn 

van vier weken.  
2. De leden zijn verplicht jaarlijks voor één mei alle personen aan de secretaris op te geven die 

lid zijn van het lid of van diens cricketafdeling en diegenen die daarnaast krachtens de 

statuten van het betreffende lid zijn gerechtigd om in cricketwedstrijden voor dat lid uit te 

komen, met inbegrip van personen die aangemerkt worden als ondersteunend lid of donateur 

en die uitsluitend door het geven van een geldelijke bijdrage bedoeld lid c.q. diens 

cricketafdeling steunen, onderverdeeld als volgt:  
a. spelende leden/heren die op 1 september van het voorafgaande jaar de leeftijd 

van zeventien jaren hebben bereikt;  
b. spelende leden/heren die op 1 september van het voorafgaande jaar de leeftijd 

van zeventien jaren nog niet hebben bereikt;  
c. spelende leden/dames die op 1 september van het voorafgaande jaar de leeftijd van 

zeventien jaren hebben bereikt;  
d. spelende leden/dames die op 1 september van het voorafgaande jaar de leeftijd van 

zeventien jaren nog niet hebben bereikt;  
e. niet spelende leden;  
f. ondersteunende leden.  

3. Deze opgave geschiedt door vermelding van deze personen in CricHq, waarbij bij iedere 

persoon, voor zover het een spelend lid betreft, ten minste vermeld worden het adres met 

postcode, het telefoonnummer en de geboortedatum.  
4. Het lid voorziet elk clublid, met inachtneming van de instructies van de federatie, van 

registratienummer. Indien het lid over een Belgisch rijkregisternummer beschikt is dit 

overbodig. Dit nummer valt niet vrij bij beëindiging van het lidmaatschap van het 

betreffende clublid.  
5. Aanvullingen in het ledenbestand van het lid dienen zo spoedig mogelijk aangemeld te 

worden. 
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6. De leden zijn op ieder moment gehouden op schriftelijk verzoek van de secretaris een 

ledenlijst en/of de eventuele aanvullingen daarop in gedrukte vorm aan hem te bieden, 

waarbij voldaan moet worden aan het in de leden 3 en 4 gestelde. De secretaris kan 

daarbij indiening in elektronische vorm toestaan, mits voldaan wordt aan de daaraan nader 

door hem te stellen eisen.  
7. De leden zijn gehouden op schriftelijk verzoek van het bestuur steeds schriftelijk alle 

gegevens te verschaffen, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 

kennisneming ervan door het bestuur wenselijk is. 

 

Artikel 5: GELDMIDDELEN. 

 
 

1. Erfstellingen worden door de federatie niet dan onder het voorrecht 

van boedelbeschrijving aanvaard.  
2. Indien aan subsidies, schenkingen of legaten lasten of andere verplichtingen voor de 

federatie wordt gedaan, doet het bestuur daarvan mededeling aan de algemene 

vergadering.  
3. De door de algemene vergadering vastgesteld lidgeld blijft geldig totdat de 

algemene vergadering het lidgeld wijzigt.  
4. Het lidgeld bedoeld in artikel 12 van de statuten, bestaat uit een of meer van 

de volgende onderdelen:  
a. een basisbedrag;  
b. het bedrag per door het lid in een door of onder verantwoordelijkheid van de 

federatie geleide of georganiseerde competitie ingeschreven team;  
c. het bedrag per in een seizoen op de ledenlijst als bedoeld in artikel 4 van dit 

reglement voorkomend clublid. 
 

Terugtrekking van een elftal na de indeling van de competitie heeft geen invloed op de 

verschuldigd lidgeld, tenzij het bestuur in een bepaald geval anders bepaalt. 
 

5. De hoofdelijke omslagen waartoe de algemene vergadering van de statuten kan besluiten, 

mogen in één jaar voor een lid in totaal nimmer meer dan vijftig procent (50%) van het 

lidgeld voor het betreffende lid bedragen. De verdeling van de kosten van de federaties 

scheidsrechters over die leden wier wedstrijden door deze federaties scheidsrechters worden 

geleid vormt geen omslag in de zin van dit artikel.  
6. De voor een jaar vastgesteld lidgeld dient binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn 

voldaan. Het bestuur heeft de bevoegdheid om ingeval van te late betaling van het 

verschuldigd lidgeld voor elke maand dat het verschuldigde bedrag na de vervaldag wordt 

voldaan, een vertragingsrente op te leggen ter grootte van ten hoogste vijf procent (5%) 

van het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand wordt ten deze als gehele 

maand aangemerkt.  
7. De leden wier lidmaatschap aanvangt na één september zijn geen lidgeld verschuldigd 

over het lopende jaar.  
8. De door de algemene vergadering vastgestelde hoofdelijke omslag wordt door de 

penningmeester geïnd binnen drie maanden na het betreffende besluit. Het bepaalde in de 

tweede volzin van lid 6 is van overeenkomstige toepassing.  
9. Rekeningen van de federatie bij bankinstellingen dienen te zijn gesteld ten 

name van de "CRICKET VLAANDEREN vzw" casu quo "CV vzw"  
De betalingen van de federatie lopen zoveel mogelijk over bedoelde rekeningen.  

10. De penningmeester wordt door het bestuur gemachtigd te beschikken over 

de rekeningen. 
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Artikel 6: BESTUUR - KANDIDAATSTELLING EN BENOEMING. 
  

1. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van het bestuur geschiedt als volgt:  
a. door het bestuur: door vermelding van de naam van de kandidaat in de schriftelijke 

mededeling als bedoeld in artikel 18 en 19 van de statuten;  
b. door schriftelijke opgave van de naam van de kandidaat en de namen van de leden 

die de kandidatuur stellen aan de secretaris, mits deze opgave ten minste vijf maal 

vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris 

is gesteld. Voor de aanvang van de vergadering maakt de secretaris de naam van de 

kandidaat en de namen van de leden die de kandidatuur stellen bekend door 

aankondiging op een voor eenieder zichtbare plaats in het lokaal waar de vergadering 

wordt gehouden. Bij kandidaatstelling wordt overgelegd een schriftelijke 

bereidverklaring van de kandidaat de benoeming te aanvaarden. 
 

2. Ingeval er geen kandidaten zijn gesteld is de algemene vergadering vrij in de 

benoeming, mits de benoemde verklaart dat hij bereid is de benoeming te aanvaarden.  
3. De algemene vergadering bepaalt op voorstel van het bestuur het aantal bestuursleden, 

zulks met inachtneming van het gestelde in artikel 18 lid 1 van de statuten. 

 

Artikel 7: BESTUUR - BEVOEGDHEDEN EN BESTUURSVERGADERINGEN. 
 
 

1. Met bestuur wordt bedoeld de verkozene bestuursleden ingevolge artikel 18 van de 

statuten.  
2. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per kalenderkwartaal.  
3. Bestuursvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls de voorzitter dan wel ten 

minste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten.  
4. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, dan wel de 

bestuursleden bedoeld in het voorgaande lid, of namens deze(n) door de secretaris.  
5. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben, behoudens de bestuursleden, degenen 

die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een ander 

bestuurslid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.  
6. Het bestuur kan in een vergadering slechts besluiten nemen indien ten minste drie 

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
7. Voor zover in de statuten of in dit reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden de besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen.  
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen 

bij verkiezing van personen dan beslist het lot.  
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 

meerderheid is verkregen, wordt opnieuw gestemd tussen dezelfde personen, met dien 

verstande dat de kandidaat die het laagste aantal stemmen verwierf afvalt. Deze procedure 

wordt herhaald totdat één van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald, dan 

wel de stemmen tussen de laatste twee kandidaten staken.  
8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle 

bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen 

zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de 

vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich voor het voorstel heeft verklaard.  
9. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid leidt de vice-voorzitter de 

bestuursvergaderingen. Is ook hij afwezig dan voorziet de bestuursvergadering zelf in haar 

leiding.  
10. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 

bestuursvergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
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voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de 

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een aanwezig 

bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 
 

11. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de bestuursvergaderingen worden 

gehouden, met dien verstande dat indien een bestuurslid zulks verlangt stemmingen over 

personen schriftelijk geschieden.  
12. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de 

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden 

vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de 

voorzitter en de secretaris ondertekend. 

 

Artikel 8: VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER. 
  

1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de federatie.  
2. Hij is de officiële woordvoerder van de federatie.  
3. Hij kan bepalen dat uitgaande stukken, geen betrekking hebbende op de vertegenwoordiging 

van de federatie in en buiten rechte, door hem worden ondertekend.  
4. Hij geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op het uitvoeren van besluiten van 

het bestuur.  
5. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de voorzitter treedt de vice-voorzitter 

als zodanig op in de plaats van de voorzitter. 

 

Artikel 9: SECRETARIS. 
 
 

1. De secretaris voert de administratie van de federatie, voor zover deze niet aan 

anderen is opgedragen.  
2. Hij voert de correspondentie in overleg met en namens het bestuur.  
3. Hij houdt van deze correspondentie afschrift.  
4. Hij kan het voeren van correspondentie in bepaalde gevallen aan anderen delegeren, maar 

blijft de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.  
5. Hij houdt de in artikel 27 van de statuten bedoelde registers bij.  
6. Het archief van de federatie wordt door zijn zorg bewaard.  
7. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen, voor zover dit niet aan anderen is 

opgedragen.  
8. In de voorjaarsvergadering brengt hij het jaarverslag uit.  
9. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris wordt zijn functie waargenomen 

door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen commissaris. 

 

Artikel 10: PENNINGMEESTER EN GELDELIJK BEHEER. 
 
 

1. De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen en met de bewaking van 

de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting. Hij doet de uitgaven en int de 

vorderingen.  
2. Hij is als eerstverantwoordelijk bestuurslid verplicht van de vermogenstoestand van de 

federatie en van alles betreffende de werkzaamheden van de federatie, naar de eisen die 

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en 

de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 

bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de federatie kunnen worden 

gekend.  
3. Betalingen uit de kas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwijting. 
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4. Alle kasgelden boven de vijfhonderd euro (€ 500,--) worden door hem in overleg met het 

dagelijks bestuur bij een door het bestuur aangewezen bank- of giroinstelling in bewaring 

gegeven of, voor zover zij niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, in 

niet-risicodragende fondsen belegd.  
5. De penningmeester is bevoegd zelfstandig betalingen te verrichten tot een bedrag van 

vijfhonderd euro (€ 500,--) per geval. Voor het verrichten van betalingen van bedragen van meer 

dan vijfhonderd euro (€ 500,--) is tevens de handtekening van een ander lid van het dagelijks 

bestuur vereist, tenzij de betaling plaatsvindt ter uitvoering van een besluit van het 
 

6. De penningmeester maakt een begroting op van de baten en lasten voor het lopende jaar 

en dient deze ter goedkeuring in bij het bestuur uiterlijk zes weken voordat de 

voorjaarsvergadering zal worden gehouden waarin de begroting dient te worden 

vastgesteld.  
7. De penningmeester maakt uiterlijk vijf weken vóór de voorjaarsvergadering de balans per 

het einde van - en de staat van baten en lasten over het verstreken jaar op en dient deze 

vóór dat tijdstip tezamen met de nodige bescheiden ter goedkeuring in bij het bestuur.  
8. De penningmeester is de financiële verantwoordelijke, bedoeld in artikel 5 en 25 van de 

statuten, bij haar werkzaamheden behulpzaam en draagt ervoor zorg dat deze commissie 

de haar in de statuten toegekende bevoegdheden naar behoren kan uitoefenen.  
9. Een overeenkomstige verplichting berust op hem ten aanzien van het bestuur, dat hem 

te allen tijde ter verantwoording kan roepen.  
10. Indien de financiële commissie zulks verlangt is hij verplicht ook tussentijds rekening 

en verantwoording te doen aan deze commissie.  
11. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de penningmeester wordt zijn 

functie waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen 

commissaris.  
12. Ingeval de penningmeester tussentijds aftreedt, laat hij vóór het tijdstip van zijn 

deungeren zijn boeken en kas nazien door de financiële commissie. Deze commissie 

brengt binnen één maand na verkregen opdracht verslag uit aan het bestuur, dat dit 

verslag ter kennis brengt van de algemene vergadering.  
13. Het bestuur wordt voor zijn geldelijk beleid gedéchargeerd bij besluit van de 

algemene vergadering. 

 

Artikel 11: ONDERWERPING TUCHTRECHT 
 

1. Door hun aansluiting bij Cricket Vlaanderen aanvaarden alle clubs en hun leden de 

reglementen en gedragscodes van Cricket Vlaanderen (met inbegrip van het 

tuchtreglement) en de bevoegdheid van Cricket Vlaanderen (in sportieve, 

reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en jurisdictionele 

aangelegenheden).  

 

2. De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de hoogte te brengen van deze 

reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en 

gedragscodes van Cricket Vlaanderen (met inbegrip van het tuchtreglement) worden 

gepubliceerd op de website van Cricket Vlaanderen en zijn ook vrij beschikbaar op het 

secretariaat van Cricket Vlaanderen. 
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3. Cricket Vlaanderen en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, verbinden zich 

ertoe elk geschil uit hoofde van de reglementen en gedragscodes (met inbegrip van 

elke vordering op basis het tuchtreglement) of van de competities georganiseerd 

conform dit reglement, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen en 

na de uitputting van de interne middelen voor zover deze in huidig reglement zijn 

voorzien, te beslechten via scheidsrechterlijke procedure bij het Belgisch Arbitragehof 

voor de Sport (“BAS”). De federatie en de leden dragen er zorg voor dat alle 

begeleiders zoals bedoeld in het tuchtreglement clublid zijn dan wel zich aan het 

tuchtrecht van de federatie onderworpen hebben. 

 

4. Alle leden van Cricket Vlaanderen dienen, bij de aansluiting en verlenging van hun 

lidmaatschap, afzonderlijk zich akkoord te verklaren met het volgende: 

 

i. Ik verbind mij ertoe de statuten en reglementen van Cricket Vlaanderen te 

respecteren en aanvaard dat zij een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen 

mij kunnen treffen.  

ii. Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal 

(“VST”) in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams 

Sport Tribunaal (“VST”) in tweede aanleg om ten exclusieve en definitieve 

titel in tuchtrechtelijke aangelegenheden uitspraak te doen in de gevallen 

zoals gespecifieerd in het reglement van de sportfederatie en, in het 

bijzonder, in geval van tuchtrechtelijke vervolging omwille van 

grensoverschrijdend gedrag.  

iii. Ik stem ermee in dat Cricket Vlaanderen elke disciplinaire sanctie genomen 

ten aanzien van mij publiceert en deze bekendmaakt aan andere verbonden 

sportfederaties en overheidsdiensten. 

 

Artikel 12: DE ETHISCHE COMMISSIE. 
 
 

1. Een ethische commissie bestaat minimaal uit drie natuurlijke personen. De federatie-

API maakt niet verplicht deel uit van de commissie, tenzij in geval van reactief advies.  

2. De ethische commissie heeft louter adviesverlenende functie. De voorzitter van de 

ethische commissie bepaalt de ernst van de zaak na interne onderzoek en overleg, en 

verwijst het door naar het Vlaams Sporttribunaal. 
 

3. Het bestuur bepaalt de leden, werking en bevoegdheden van de commissie. Deze leden 

worden aangeduid voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. De ethische commissie wijst 

één van haar leden als voorzitter en één van haar leden als secretaris aan en draagt zorg 

voor publicatie van deze aanwijzingen op de website van de federatie. De 

voorzittersfunctie en de secretarisfunctie kunnen op een door de ethische commissie zelf 

te bepalen wijze door andere leden van de commissie worden waargenomen. 
 

4. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van de ethische commissie geschiedt 

door het bestuur.  

 

Artikel 13: HET TUCHTORGAAN. 
 
 

1. In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkennen de sportfederatie 

en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van de 

ethische commissie (enkel adviesverlenende functie) van de sportfederatie en de 

tuchtinstanties van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en de 

tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in tweede aanleg.
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Artikel 14: FINANCIËLE COMMISSIE. 
 
 

1. De financiële commissie bedoeld in artikel 26 van de statuten bestaat uit drie 

meerderjarige natuurlijke personen die geen deel uitmaken van het bestuur.  
2. De leden van de financiële commissie worden benoemd en ontslagen door de algemene 

vergadering. Een benoeming geldt voor de tijd van ten hoogste twee jaar. De leden van de 

financiële commissie treden af volgens een door de commissie op te stellen rooster en 

zijn na hun aftreden ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De financiële commissie wijst 

een van haar leden als voorzitter aan en draagt zorg voor publicatie van deze aanwijzing 

op de website van de federatie. 
 

3. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van de financiële commissie geschiedt door 

het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a van dit reglement.  
4. De financiële commissie adviseert het bestuur over de financiële aangelegenheden van 

de federatie, zulks in de meest ruime zin van het woord.  
5. De financiële commissie is bevoegd omtrent de financiële aangelegenheden van de federatie 

aan het bestuur wensen en bezwaren kenbaar te maken en voorstellen te doen.  
6. Het bestuur stelt de financiële commissie in de gelegenheid aan het bestuur advies uit te 

brengen over een door het bestuur of door een ander federatieorgaan te nemen besluit 

met betrekking tot:  
a. de vaststelling of wijziging van lidgeld en/of hoofdelijke omslagen;  
b. de financiële arbeidsvoorwaarden van personeel in dienstbetrekking bij de federatie;  
c. het aangaan of wijzigen van overeenkomsten ten name van de federatie, waarvan 

het financieel belang aanzienlijk is. 

 

Artikel 15: COMMISSIES EN ADVISEURS. 
 
 

1. Het bestuur bepaalt de samenstelling van de commissies en wijst uit de leden van elke 

commissie de voorzitter aan.  
2. Het bestuur stelt voor de commissies instructies vast, die in elk geval inhouden een 

taakomschrijving en bevoegdhedentoekenning, alsmede de plicht ten minste éénmaal per 

jaar verslag uit te brengen aan het bestuur van de verrichte werkzaamheden. 

3. Het bestuur maakt de instelling, samenstelling en taak van de commissies bekend in 

een officiële publicatie vanwege de federatie. Het bestuur doet daarin tevens 

mededeling van mutaties in de samenstelling van de commissies.  
4. De leden van de commissies worden benoemd voor de tijd van ten hoogste twee jaar.  
5. Commissieleden zijn na het verstrijken van hun zittingsduur herbenoembaar. Uiterlijk twee 

maanden voor het verstrijken van de zittingsperiode van haar leden, kan de commissie aan 

het bestuur een aanbeveling doen voor haar samenstelling gedurende de volgende 

zittingsperiode.  
6. Het bestuur ontslaat commissieleden tussentijds, indien het belang van de 

federatie zulks vordert.  
7. Het bestuur heeft de bevoegdheid om adviseurs aan te stellen die het bestuur van advies 

dienen op het gebied waarvoor de adviseurs zijn aangesteld. De adviseurs worden aangesteld 

voor de tijd van één jaar, tenzij bij de aanstelling anders wordt bepaald. 

 

Artikel 16: STEMRECHT. 
 
 

1. Het aantal stemmen dat een lid ter algemene vergadering, boven de in artikel 16 

eerste volzin van de statuten, mag uitbrengen wordt als volgt bepaald:  
a. in een algemene vergadering die vóór één mei wordt gehouden: het aantal 

elftallen waarmede het lid deelneemt of heeft deelgenomen in de door de federatie 

geleide competities in het voorafgaande jaar;  
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b. in een algemene vergadering die op of na één mei wordt gehouden: het aantal elftallen 

waarmede het lid deelneemt of heeft deelgenomen in de door de federatie geleide 

competities in hetzelfde jaar.  
2. Met deelnemen in een competitie wordt bedoeld dat het lid zich voor die competitie heeft 

ingeschreven en zich niet heeft teruggetrokken dan wel niet uit de competitie genomen is.  
3. Onder een door de federatie geleide competitie wordt in dit artikel verstaan: een 

competitie als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a van dit reglement, met uitzondering van de 

in lid 2 van dat artikel onder c en g genoemde competities. 

 

Artikel 17: COMPETITIE. 

  
1. De federatie leidt de navolgende competities:  

a. reguliere competities;  
b. Twenty20-competities;  
c. andere door het bestuur te bepalen competities.  

2. De in lid 1 genoemde competities kunnen onderverdeeld worden in:  
a. herencompetities (H);  
b. damescompetities (D);  
c. jeugdcompetities (J);  
d. indoorcompetities (I);  
e. Modified cricketcompetities (M); 

f. schoolcompetities (S);  
g. andere door het bestuur te bepalen competities.  

3. Het bestuur stelt voor elk jaar de indeling in klassen van de in lid 1en/of lid 2 

bedoelde competities vast. Een klasse kan worden onderverdeeld in afdelingen.  
4. Het bestuur draagt zorg voor tijdige publicatie van bedoelde indelingen. 

 

Artikel 18: COMPETITIELEIDER. 
 
 

1. Het bestuur stelt elk jaar voor elke competitie een competitieleider aan. Een 

competitieleider kan tezelfdertijd voor verschillende competities worden aangesteld. 
 

2. Het bestuur kan een competitieleider tussentijds ontslaan indien het belang van de 

federatie zulks vordert.  
3. Het bestuur maakt de aanstelling en het ontslag bekend in een officiële publicatie 

vanwege de federatie.  
4. De competitieleider is belast met de feitelijke organisatie van de betreffende competitie en 

van de administratieve verwerking van de gegevens van de competitie. 

 

Artikel 19: COMPETITIEREGLEMENTEN EN SPELREGLEMENTEN. 
 
 

1. a.  De federatie kent voor iedere competitie een competitiereglement dat 

van toepassing is op alle door de federatie in die competitie 

georganiseerde wedstrijden.  
b. De federatie kent voor iedere competitie als bedoeld in artikel 7 lid 2 een 

spelreglement dat van toepassing is op alle door de federatie in die competitie 

georganiseerde wedstrijden. Een spelreglement kan van toepassing zijn op meerdere 

competities.  
2. De competitiereglementen en de spelreglementen worden vastgesteld door het bestuur, met 

dien verstande dat de bepalingen met betrekking tot speelgerechtigdheid de goedkeuring van 

de algemene vergadering behoeven.  
3. Het bestuur stelt de algemene vergadering in de gelegenheid advies uit te brengen over de 

inhoud van de competitiereglementen en de spelreglementen, tenzij spoedeisende belangen 

van de federatie zich daartegen verzetten. 
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4. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van de competitiereglementen en 

de spelreglementen. 

 

Artikel 20: DEELNEMING AAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN. 
 
 

1. Een lid mag uitsluitend spelers aan een competitiewedstrijd laten deelnemen, die op de 

wijze als omschreven in artikel 4 van dit reglement als lid van het betreffende lid zijn 

geregistreerd en aan wie niet het recht is ontzegd om aan wedstrijden deel te nemen. 
 

2. In de competitiereglementen worden nadere regels gesteld met betrekking tot 

de speelgerechtigdheid van:  
a. een speler die als lid van een lid overgaat naar een ander lid;  
b. een speler die, nadat hij tijdens het lopende jaar reeds aan één of meer 

competitiewedstrijden voor een lid heeft deelgenomen, in datzelfde jaar voor een 

ander lid aan competitiewedstrijden wil deelnemen;  
c. een speler die, nadat hij met één of meer elftallen van een lid aan 

competitiewedstrijden heeft deelgenomen in hetzelfde jaar met een elftal van 

lagere rangorde aan een competitiewedstrijd wil deelnemen;  
d. een speler die na één mei op de wijze als omschreven in artikel 

4 van dit reglement als lid van een lid wordt geregistreerd en in 

hetzelfde jaar aan competitiewedstrijden voor het betreffende 

lid wil deelnemen;  
e. buitenlanders. 

 

Artikel 20a: DEELNEMING AAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN DOOR 

FEDERATIESELFTALLEN  

 

In afwijking van en in aanvulling op het in artikel 20 bepaalde, kan het bestuur nationale elftallen aan 

competities laten deelnemen. 

 

Artikel 21: TOEGANG TOT WEDSTRIJDEN. 
 
 

1. Ereleden, leden van verdienste, leden van het bestuur, leden van de ethische commissie, 

van de commissie van beroep en van de financiële commissie, en de competitieleider, 

alsmede diegenen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen, 

hebben vrije toegang tot alle competitiewedstrijden.  
2. De personen bedoeld in lid 1 en de door het bestuur aangewezen donateurs hebben recht van 

vrije toegang tot alle door de federatie georganiseerde wedstrijden buiten het verband van de 

door de federatie geleide competities. 

 

Artikel 22: HANDHAVING EN INTERPRETATIE VAN DE STATUTEN EN REGLEMENTEN 
 
 

1. Het bestuur is, voor zover deze taak niet door de statuten en/of dit reglement aan andere 

organen van de federatie is opgedragen, belast met de handhaving en interpretatie van 

het gestelde in de statuten en reglementen.  
2. Organen en leden van de federatie, clubleden en federaties scheidsrechters zijn bevoegd om 

ter zake van de interpretatie van de statuten of de reglementen een uitspraak van het 

bestuur te vragen, doch uitsluitend indien over dezelfde kwestie geen geschil bij de 

commissie van beroep aanhangig is.  
3. Een geschil ter zake van de interpretatie van de statuten of de reglementen wordt aan 

de commissie van beroep voorgelegd. 
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Artikel 23: WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
 
 

1. Wijziging van dit reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

vergadering met inachtneming van de statuten.  
2. Het bestuur draagt zorg voor onverwijlde publicatie van elke wijziging van dit reglement in 

een officiële publicatie vanwege de federatie. 

 

Artikel 24: OVERGANGSBEPALINGEN. 
  

1. Dit reglement treedt in werking op 15 oktober 2017.  
2. Op het tijdstip van in werking treden van dit reglement wordt ingetrokken het 

thans geldende huishoudelijk reglement.  
3. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het tijdstip van in werking 

treden van dit reglement voorvallen. 


