REGLEMENT VOOR DE ‘FEDERATIE VAN ENSCHEDESE VOETBALVERENIGINGEN’

Artikel 1

Algemeen

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen en ter bevordering van een goede onderlinge harmonie
en samenwerking zijn de voetbalverenigingen in de gemeente Enschede in 1976 voor onbepaalde tijd een
federatie aangegaan.
Als naamgeving is gekozen voor Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen, afgekort FEV.

Artikel 2

Doelstelling

De federatie tracht het doel te bereiken door, waar dit mogelijk is, elkaars belangen in het oog te houden en
waar dit vermeden kan worden, deze belangen niet te schaden.
Bevordering van samenwerking door kennisdeling en bevordering van een veilig en prettig voetbalklimaat in de
gemeente Enschede zijn pijlers die fundamenteel zijn voor de doelstellingen.
Zoveel mogelijk zal de federatie naar buiten een gesloten eenheid vormen, in het bijzonder naar de
ketenpartners, zoals daar zijn de gemeente Enschede, Sportaal en de KNVB en waar het jubilea of andere
gebeurtenissen in het kader van de federatie betreft.

Artikel 3

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de federatie bestaat bij voorkeur uit vijf personen, waaronder een voorzitter, een
vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Behoudens de functie van voorzitter is het mogelijk om
bestuursrollen te combineren.
Minimaal de helft van de bestuursleden zijn lid van een aangesloten vereniging.
Jaarlijks treden er drie bestuursleden volgens onderstaand rooster af. Zij zijn terstond herkiesbaar.
De voorzitter, die in functie wordt gekozen, treedt ieder jaar af; de overige bestuursleden om de twee jaar.

Artikel 4

Lidmaatschap en financiën

Lid 1.
De aangesloten verenigingen betalen jaarlijks een tijdens de jaarvergadering vast te stellen contributie, welke
aan de penningmeester moet worden voldaan.
Het lidmaatschap kan men beëindigen c.q. verliezen door:
a.
opzegging
b.
royement
c.
ontbinding van de vereniging
Royement kan slechts worden uitgesproken met algemene stemmen minus één.

Lid 2.
De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en
zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de boeken en de bescheiden na te zien.
Van de uitkomst van haar onderzoek wordt tijdens de jaarvergadering verslag uitgebracht aan de aangesloten
verenigingen. Indien de kascommissie termen vindt om het bestuur décharge te verlenen, adviseert zij dit
tijdens de jaarvergadering aan de aangesloten verenigingen.
De leden van de kascommissie worden gekozen voor een periode van twee jaar. Jaarlijks zal één lid aftreden.

Lid 3.
Bij ontbinding van de federatie worden de eventuele baten en/of lasten gelijkelijk over de op dat moment
aangesloten verenigingen verdeeld.

1 van 2

Artikel 5

Vergaderen en stemmen

Lid 1
De federatie vergadert tenminste driemaal per jaar, of zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt. De eerste
vergadering na 1 januari wordt aangemerkt als de jaarvergadering.
Als vaste momenten gelden de laatste woensdag van de maanden januari, mei en oktober, tenzij het bestuur
vroegtijdig anders beslist.
Op verzoek van een vereniging kan een extra bijeenkomst worden belegd mits dit verzoek wordt gesteund door
minimaal drie andere verenigingen. Het bestuur verplicht zich dan om deze bijeenkomst te beleggen.
Lid 2
Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Elke vereniging heeft één stem. Bij het
staken der stemmen wordt een voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.
Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Lid 3
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze door de vicevoorzitter vervangen, eventueel door een ander
bestuurslid.

Artikel 6

Communicatie

Communicatie in- en extern van de federatie zal naast ontmoeting schriftelijk en digitaal (e-mail) geschieden.
De federatie maakt verder voor haar in- en externe communicatie gebruik van sociale media.
Een leidende rol binnen het gebruik van de sociale media is weggelegd voor de internetwebsite van de
federatie (https://www.feenvo.nl).
Documentatie van de federatie is in principe vindbaar op deze website.
Documenten met aspecten van vertrouwelijkheid en/of wettelijke beperkingen (privacy) zullen niet op de
website vindbaar zijn.

Artikel 7

Handelwijze

Lid 1.
Het bestuur zal bij deelname in de diverse overlegfora het standpunt van de aangesloten verenigingen (als
zijnde het standpunt van de federatie) verwoorden, indien zich hiervoor tijdens de federatievergadering
tenminste 2/3 van de aanwezige verenigingen uitspreken.
Daar waar het gaat om een ‘individueel’ belang voor één van de aangesloten verenigingen zal de federatie
uitsluitend op verzoek ondersteuning c.q. belangenbehartiging verlenen.

Lid 2.
Bij een geschil tussen twee of meer leden van de FEV kan, uitsluitend op verzoek, door of namens het bestuur
een bemiddelende rol vervuld worden. Hierbij zal het bestuur nimmer een bindende uitspraak kunnen doen.
Indien een dergelijk conflict onder het tuchtrecht van de KNVB valt zal de federatie zich afzijdig houden.

Artikel 8

Slotbepalingen

Lid 1.
Punten waarin dit reglement niet voorziet worden door het bestuur van de federatie beslist.

Lid 2.
Dit reglement is per 25 mei 2022 vastgesteld en vervangt het reglement van 24 oktober 1991 welke daarmee is
komen te vervallen.
Typ: GHR
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