
 

  
 
 

Huishoudelijk reglement 
Update November 2019 

 
 

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 19/11/2019 
 
 
 
Binnen AFC Utrecht Dominators worden gedragscodes gehanteerd, de normen en waarden 

van de vereniging. Het huishoudelijk reglement is een levend reglement en is definitief 
gesteld tijdens de ALV. Daar het een reglement is behoord elk lid hieraan gehoor te geven. 
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Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam ‘American Footballclub Utrecht Dominators‘ (hierna te noemen 
‘vereniging’) is bij notariële akte opgericht op 5 november 2004 te Utrecht. De vereniging is gevestigd 
te Utrecht. 
 
Artikel 2 
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 
vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 5 
november 2004. 
 
Artikel 3 
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het American Football in Nederland en in het 
bijzonder in de stad Utrecht.  
 

Leden 
 
Artikel 4 

1. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. De vereniging 
onderscheidt de volgende categorieën leden: 

 
a. gewone leden 
b. buitengewone leden 
c. ereleden 
d. aspirant-leden 

 
a. Gewone leden  
Gewone leden zijn leden die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als lid zijn 
toegelaten. 
b. Buitengewone leden 
Buitengewone leden zijn leden die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging 
behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals aangegeven in Artikel 3 van het 
huishoudelijk reglement en als zodanig door het bestuur zijn toegestaan. 
c. Ereleden  
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder hebben ingezet voor de vereniging en door 
de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd. Op 
leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel 
alle rechten van de leden. 
d. Aspirant-leden 
Aspirant-leden zijn leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en dus nog geen 
volwaardig lid zijn. Zij betalen een lagere contributie.  

 
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en aspirant-

leden zijn opgenomen. 
4. Ieder lid en aspirant-lid is gehouden adresmutaties schriftelijk aan de vereniging mede te 

delen. 
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5. Alle kennisgevingen en oproepingen die de vereniging doet uitgaan, worden geadresseerd 
volgens het register. 

 
e. Vrijwilligers 
Leden en niet-leden die een vastgestelde vrijwilligerstaak op zich willen nemen, bijvoorbeeld als 
coach, begeleider of als bestuurslid, worden aangenomen volgens het opgestelde 
“aannamebeleid vrijwilligers” van de vereniging.  

 
Artikel 5 

1. De vereniging kent naast leden donateurs. 
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die 

zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage 
te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens 
de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.  

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het 
geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 

Artikel 6 
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel 
van de vereniging na te streven en mee te werken aan het middel ter bevordering van dit doel.  
 
Artikel 7 

1. De aanmelding geschiedt door het sturen van een digitale pasfoto en een 
aanmeldingsformulier ingevuld en getekend aan de penningmeester. Leden jonger dan 
achttien jaar hebben daarnaast een handtekening van hun ouder/verzorger nodig. Het 
bestuur beslist over de toelating en kan daaraan voorwaarden verbinden. Bij niet-toelating of 
bezwaar tegen de gestelde voorwaarden, kan de algemene vergadering op verzoek van de 
betrokkene alsnog tot toelating besluiten of de gestelde voorwaarden wijzigen. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten 
dienen volgens instructies van het bestuur te worden voldaan.  

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden 
toegelaten, worden aangemeld bij de AFBN. 

 
Artikel 8 
Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

• Schriftelijke opzegging door het lid; 

• Schriftelijke opzegging door de vereniging; 

• Royement; 

• Overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft. 
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het 

lidmaatschap opzeggen: 

• In de gevallen in de statuten genoemd; 

• Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het 
lidmaatschap stellen; 

• Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. 
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3. Royement geschiedt door het bestuur. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid handelt in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging, of 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

4. A. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. 
B. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: 

• Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

• Binnen een maand nadat het besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn 
verzwaard, hem is  bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet 
op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer 
rechten en plichten worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, 
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen. 

• Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in 
een andere rechtsvorm of fusie. 

5. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en 
met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene 
Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd 
door opzegging tegen het einde van het boekjaar volgens op dat waarin werd opgezegd, 
alsmede onmiddellijk als in gevallen, als bedoeld in lid 4.  

6. Een opzegging in strijd met het onder lid 5 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. 

 
Artikel 9 
Alle leden hebben hierna te noemen rechten en plichten.  

a. Bij toetreding als lid hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement.  

b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen / wedstrijden / bijeenkomsten / 
evenementen. 

c. Zij hebben het recht van vrije toegang tot trainingen / wedstrijden / bijeenkomsten / 
evenementen. 

d. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het 
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het 
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat dit heeft 
ingediend.  

e. Zij hebben de plicht om adreswijzigingen door te geven aan het bestuur. 
f. Zij hebben de plicht tot het tijdig betalen van de contributie. 
g. Zij zijn gehouden de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van 

het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te 
leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.  

h. Zij hebben de plicht om de vereniging te helpen met voorkomende klussen noodzakelijk om 
de doelstellingen van de vereniging te realiseren zoals kantinedienst, kleedkamers opruimen 
/ schoonmaken, veld belijnen, veld opbouwen, chainen, etc. 

i. Het bestuur kan een beroep doen op de leden om bepaalde activiteiten ten behoeve van 
sponsoren uit te voeren. 
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Het bestuur 
 
Artikel 10 
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat in 
ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
 
Artikel 11 
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De 
kandidaatstelling geschiedt door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling 
geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.  
 
Artikel 12 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het bestuur kan andere leden 
inschakelen voor bepaalde commissies.  
 
Artikel 13 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het 
dagelijks bestuur deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mee. 
 
Taken van de voorzitter: 

a. Leiding geven en toezicht houden op ontwikkelingen in de vereniging. 
b. Woordvoerder zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een ander 

bestuurslid heeft overgedragen. 
 

Taken van de secretaris: 
a. Correspondentie voeren namen het bestuur, alle van hem uitgaande stukken te 

ondertekenen, afschriften hiervan bijhouden en deze als ingekomen stukken bewaren. 
b. Het notuleren van de bestuursvergaderingen. 
c. Het archief beheren.  
d. De vergaderingen bijeenroepen. 
e. Zorgen voor bekendmaken van veranderingen of aanvullingen in de statuten en 

reglementen. 
f. Het bijhouden van een ledenlijst. 

 
Taken van de penningmeester: 

a. de gelden van de vereniging beheren. 
b. Zorgen voor het innen van aan de vereniging toekomende gelden en zorg dragen voor alle 

door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven. 
c. Verslag van de financiële toestand uitbrengen in de Algemene Ledenvergadering.  
d. Het maken van een begroting.  
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Artikel 14 
Het bestuur is belast met de uitvoering van alle geldig genomen besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering en met de behartiging van de belangen van de vereniging.  
 
Artikel 15 
Het bestuur vergadert een keer per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering 
van de maanden juli en augustus. Daarnaast vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter of 
tenminste drie leden van het bestuur dit wensen.  
 
Artikel 16 
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de 
open plaats(en) aan de orde komt.  
 
Artikel 17 
Indien een lid van het bestuur naar oordeel van de overige bestuurders in ernstige mate handelt in 
strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het 
bestuur bevoegd dit lid te schorsen. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden 
genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet 
meegerekend). Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het bestuurslid 
medegedeeld. Indien een bestuurslid is geschorst, is beroep mogelijk op de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
Artikel 18 
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 
 
Artikel 19 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het 
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.  

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het 
huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan 
gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden per post of email.   

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen bij meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 
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De Algemene Ledenvergadering 
 
Artikel 20 
Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden 
(de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit gewenst acht.  
 
Artikel 21 
Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit als het daartoe een verzoek krijgt dat is 
ondertekend door tien procent van de leden. 
 
Artikel 22 
Het bestuur stelt de agenda en de stukken voor een Algemene Ledenvergadering tenminste twee 
weken van te voren per post of e-mail ter beschikking aan alle leden. 
 
Artikel 23 
De Algemene Ledenvergadering bezit de bevoegdheden die haar in dit reglement en in de statuten 
zijn toegekend. 
 
Artikel 24 
De Algemene Ledenvergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit anders is 
geregeld in dit reglement of statuten.  
 
 

Reglementen 
 
Artikel 25 
Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden in een Algemene Vergadering, indien de 
desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief of email zijn vermeld. Een zodanige 
oproepingsbrief of email moet tenminste vier weken voor deze vergadering aan de leden worden 
toegezonden.  
 
Artikel 26 
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin 
dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
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Algemene regels Utrecht Dominators 
 
Artikel 27 

1. Gedrag van de spelers of verenigingsvertegenwoordigers, of anderen die aan AFC Utrecht 
Dominators zijn verbonden (toeschouwers), welke resulteert in een boete opgelegd door de 
American Football Bond Nederland of andere officiële instanties, worden op de betrokken 
personen verhaald. 

2. Aan het niet (tijdig) nakomen van financiële verplichtingen zijn sancties verbonden, 
waaronder het niet meespelen/trainen of zelfs royement. 

3. Bij achterstallige betalingen (contributie, merchandise, kantine) zal er een rekening gestuurd 
worden naar de betreffende persoon en zal er 10 euro aan administratiekosten worden 
gerekend. Tevens zal tot het geschieden van de achterstallige betaling niet verkocht worden 
aan de betreffende persoon.  

4. Alle verenigingsvertegenwoordigers, waaronder spelers, dienen tijdig met uitrusting bij 
trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Voor trainingen staat 5 minuten voor aanvang 
(volledig aangekleed op het veld), bij wedstrijden 2 uur, tenzij anders wordt aangegeven.  

5. Het tijdstip genoemd voor het verzamelen bij uitwedstrijden is de vertrektijd. Men dient 10 
minuten voor vertrek aanwezig te zijn. Is dit niet haalbaar, dient men zo spoedig mogelijk de 
teammanager of een bestuurslid hiervan op de hoogte te stellen. Het is voor de aanwezigen 
toegestaan om exact op het aangegeven tijdstip te vertrekken zonder rekening te houden 
met personen die te laat zijn (zonder bericht). 

6. Gezamenlijk vervoer dient altijd rookvrij te zijn. 
7. Geblesseerde spelers, die mobiel zijn, zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden aanwezig te 

zijn. Zij kunnen de coaching-staff bijstaan in hun werkzaamheden. Tevens is hun 
aanwezigheid belangrijk voor de teamgeest. 

8. Alle leden, ook diegene die van contributiebetaling ontheven zijn, dienen aanwezig te zijn op 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Is het niet mogelijk aanwezig te zijn, dient men dit 
bij de secretaris aan te geven.  

9. Het bestuur kan een beroep doen op de leden om bepaalde activiteiten ten behoeve van 
sponsoren uit te voeren. 

10. Diefstal en geweld zijn verboden in en om het sportcomplex. 
11. Drugsbezit en drugsgebruik zijn verboden in en om het sportcomplex. 
12. Wapenbezit en wapengebruik zijn verboden in en om het sportcomplex. 
13. Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie 

(duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in 
het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of 
kwetsende situatie wordt gecreëerd wordt niet getolereerd. Onder seksuele intimidatie, 
zoals vermeld in dit lid, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: 
misdrijven tegen de zeden) van het Nederlands Wetboek van strafrecht strafbaar gestelde 
feiten. 

14. Alle leden houden zich aan de gedragsregels zoals opgesteld in het document “Utrecht 
Dominators Gedragscode”.  
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Normen en waarden 
 
Artikel 28 

• We hebben respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen. 

• We handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden. 

• We respecteren verschillen in levensbeschouwing en cultuur. 

• We durven in de groep met een eigen standpunt te komen. 

• We houden rekening met gevoelens en wensen van anderen. 

• We durven in de groep steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt. 

• We nemen verantwoordelijkheid voor de te verrichten taken. 

• We kunnen gedragsimpulsen/emoties beheersen. 

• We gebruiken geen grof taalgebruik. 

• We schelden niet. 

 
 
Kledingsprotocol  
 
Artikel 29 
Bij de AFC Utrecht Dominators is een kledingsprotocol vastgesteld. Het kledingsprotocol is een 
voorschrift waaraan elk clublid gehoor aan dient te geven.  

 
Primaire clubkleuren zijn: 

• Rood 

• Wit 
 
Secundaire clubkleuren zijn:  

• Zwart 
 
Helmet: 

• Helm:  Wit, met bij de vereniging aan te schaffen decals.  

• Facemask:  Rood. 

• Chinstraps: Rood, wit of zwart. 

• Mondbitje: Rood of zwart. 
 
Wedstrijdkleding: 

• Wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken voor uit- en thuiswedstrijden worden door de club per 
wedstrijd beschikbaar gesteld. Na elke gespeelde wedstrijd dienen zowel broek als shirt 
ingeleverd te worden bij de teammanager of bij een van de aanwezige bestuursleden. Bij in 
gebreke blijven hiervan kan door het bestuur een boete ter hoogte van de aanschafwaarde 
van het kledingstuk worden opgelegd.  

• Wedstrijdsokken: Wit 
Wedstrijdsokken zijn te verkrijgen bij/via de vereniging.  

• Handschoenen:  Grijs of in ieder geval contrasterend met het tenue van de tegenstander  
(NCAA / AFBN regel). 

 
Niet benoemde artikelen dienen qua kleurstelling te allen tijde in overleg met het Bestuur te 
geschieden. Het zomaar gebruik van maken van de verenigingslogo´s is niet toegestaan. Voor gebruik 
dient toestemming verkregen te worden van het bestuur. 
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• Van spelers en verenigingsvertegenwoordigers wordt verwacht dat zij bij wedstrijden de 
verenigingskleding dragen. 

• Alleen volgens het voorschrift kledingsprotocol zijn kleuren combinatie met het 
wedstrijdtenue mogelijk. 

• Spelers en verenigingsvertegenwoordigers in verenigingskleding, dienen zich aan de 
maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden te houden. 

• In het AFC Utrecht Dominators wedstrijdtenue mag niet gerookt of alcohol gedronken 
worden. 

 
 
Kantinereglement 
 
Artikel 30 

• Het is niet toegestaan om zich achter de bar, of andere plaatsen waar 
verenigingsvertegenwoordigers haar/zijn (vrijwilligers)werk uitvoeren, te bevinden, tenzij 
deze daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen.  

• Alle financiële handelingen, m.b.t. AFC Utrecht Dominators (kantine, merchandising) dient 
men direct te betalen.  

• Roken in de kantine is verboden. 

• Indien er toch gerookt wordt in de kantine zullen eventuele boetes of ontstane kosten 
verhaald worden op de personen in overtreding.  

• Geen tassen of losse kledingstukken in de kantine. 

• Aanwijzingen van kantinemedewerkers dienen te worden opgevolgd. 

• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. 

• Rommel dient zelf te worden opgeruimd. 

• In de kantine mag niet worden gerend. 

• Heb respect voor de spullen in de kantine. 

• Geen honden in de kantine. 
 
 

Verwerking persoonsgegevens 
 
Artikel 31 
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, woonadressen en geboortedata, geslacht 
alsmede een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres, nationaliteit en lidmaatschapsnummer van 
de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het 
realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand 
besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder; 
 

a. leveranciers: voor het leveren van bestelde goederen/producten; 
b. gelieerde organisaties: zoals andere American Football verenigingen die 

wedstrijdformulieren kunnen inzien; 
c. sponsors: zodat u gebruik kunt maken van door sponsor aangeboden diensten; 

 
behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.  
 
Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op 
bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, 
waaronder aan de American Football Bond Nederland (AFBN), Club on the Net / ARL Products BV 
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(ledenadministratie AFBN), Club Collect / NLCollect BV (draagt zorg voor contributie-inning van AFC 
Utrecht Dominators) en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen 
subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een 
bestaande wettelijke verplichting. 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 32 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de 

leden.  
4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 

werking 14 dagen nadat het in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan 
alle leden toegezonden is per post of email.   

 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 21/11/2019. 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 

 
Ruud Heijsman 
 
 
 
 
 

 
Mirjam de Rooij-Sluimer 

 
Trudy Evers 

(Waarnemend) Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 
 

 
Martijn Dickhoff 
 
 
 
 
 

 
Ilja Tersteeg 

Bestuurslid Sport Bestuurslid Sponsoring, PR en Publiciteit 

 
 
 

 


