SAMENVATTING STATUTEN EN ANDERE AFSPRAKEN
FLEVO PHANTOMS
Wie kan er lid worden?
•
•
•
•
•

Je kunt lid worden als je 16 jaar of ouder bent en American Football speelt of hebt
gespeeld.
Ben je jonger? Dan kun je aspirant-lid worden.
Is American Footballspeler je beroep? Dan kun je geen lid zijn.
Je kunt ook begunstiger worden. Dan ben je geen lid, maar dan help je de club
financieel.
Heb je een betalingsachterstand bij een andere American Footballvereniging? Of
heb je een schuld aan de Flevo Phantoms vanwege een eerder lidmaatschap? Dan
kun je geen lid worden totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

Hoe word je lid?
• Je kunt je aanmelden via de website, www.flevo-phantoms.nl. Daar kun je een
inschrijfformulier downloaden. Je kunt het inschrijfformulier ook ophalen in de
kantine. Je bent lid als je het formulier hebt ingevuld, ondertekend en hebt
ingeleverd bij je trainer of in de kantine (afgeven bij de bar).
• Je mag eerst 4 keer gratis meetrainen om te kijken hoe je het vindt.
Wanneer stopt het lidmaatschap?
• Je kunt je lidmaatschap jaarlijks opzeggen.
Peewees en Cubs: opzeggen voor 15 juli.
Cadets, Junioren en Senioren: opzeggen voor 15 november.
Zeg je na 15 november op? Dan loopt je lidmaatschap nog een jaar door, en voor
dat jaar moet je ook contributie betalen.
• De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen als je als lid niet meer voldoet aan
de eisen om lid te mogen zijn.
• Als je iets doet wat in strijd is met de regels of als je de club benadeelt, dan kan
het bestuur besluiten om je lidmaatschap te stoppen. Ben je het daar niet eens?
Dan kun je binnen een maand na het besluit in beroep gaan, tijdens een Algemene

Ledenvergadering. Tot die tijd ben je geschorst. Je blijft verplicht om voor de rest
van het jaar te betalen.
Hoe zeg je je lidmaatschap op?
• Je kunt je lidmaatschap alleen opzeggen via het uitschrijfformulier. Vraag ernaar
in de kantine of via het contactformulier op de website, www.flevo-phantoms.nl.
Vergeet niet om je e-mailadres in te vullen, want daarop ontvang je een
bevestiging van je uitschrijving. Geef het formulier af bij de kantine of stuur een
scan naar info@flevo-phantoms.nl. Lukt dat niet? Stuur het per
uitschrijfformulier dan per post naar Flevo Phantoms, Alban Bergstraat 6 1323
GH Almere.
• Je krijgt altijd een bevestiging van je uitschrijving. Na 2 weken nog geen
bevestiging ontvangen? Dan is er iets misgegaan. Neem contact met ons op.
De contributie
• De algemene ledenvergadering (ALV) stelt de hoogte van de contributie vast. De
tarieven staan op de website.
• In heel bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen dat iemand geen (of niet
alle) contributie hoeft te betalen.
• De vereniging besteedt de facturering van de contributie uit aan ClubCollect.
Betalen kan in een keer of in termijnen.
• Ieder jaar gaat de contributie omhoog met het inflatiepercentage van het vorige
jaar. Als het bestuur een grotere verhoging noodzakelijk vindt, dan besluiten de
leden hierover tijdens een algemene ledenvergadering.
• Kun je de contributie voor je kind niet opbrengen? Vraag naar de mogelijkheden
van het Jeugdsportfonds, https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almere. Voor
jongeren tot 21 jaar kan het Nationaal Fonds Kinderhulp misschien helpen,
https://kinderhulp.nl.
• Behalve de contributie, betalen nieuwe leden eenmalig inschrijfgeld voor de
AFBN.
Verantwoording
• Het bestuur zorgt voor een financiële administratie waaruit duidelijk blijkt hoe
de vereniging ervoor staat.
• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Binnen een
halfjaar na afloop van het verenigingsjaar doet het bestuur verslag van de
belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar en van de financiële situatie.
• Ieder jaar benoemt de ALV twee leden tot de kascommissie. Dit moeten leden zijn
die niet in het bestuur zitten. Die kascommissie controleert de financiën.
• De leden bespreken het jaarverslag en het verslag van de kascommissie tijdens
de jaarvergadering (ALV). Die vergadering vindt uiterlijk op 30 juni plaats.
• Van elke ALV worden notulen gemaakt door de secretaris of een andere notulist.
Die notulen worden toegestuurd aan de leden.
Vergaderingen
• Er vindt minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering plaats,
uiterlijk 30 juni (zie hierboven).
• Het bestuur roept de vergadering uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de geplande
datum uit en geeft dan aan wat er op de agenda staat. Dit gebeurt per e-mail.

•
•
•
•

Leden die iets op de agenda willen of een bijlage willen verspreiden, kunnen dit
vooraf aangeven bij het bestuur.
Als het bestuur het nodig vindt om vaker een algemene ledenvergadering te
houden, dan roept het bestuur die vergadering bijeen.
Als leden het nodig vinden om vaker te een algemene ledenvergadering te
houden, dan kunnen ze dat aangeven bij het bestuur. Het bestuur beslist dan of
de extra vergadering nodig is.
Als minimaal 10% van de stemgerechtigde leden het nodig vindt om vaker te
vergaderen, dan kan dit schriftelijk worden aangegeven aan het bestuur. Het
bestuur is dan verplicht om binnen 4 weken een algemene ledenvergadering
bijeen te roepen.

Stemmen
• Als een meerderheid van de aanwezige leden voor een voorstel stemt, is het
voorstel aangenomen.
• We stemmen mondeling, behalve als iemand wil dat we schriftelijk stemmen.
• Leden die niet kunnen komen, kunnen zich laten vertegenwoordigen.
• Ieder lid, heeft 1 stem. De ouders van een aspirant-lid (onder de 16) hebben
samen 1 stem.
De trainers en coaches
• Ben je een spelend (aspirant) lid, en is er iets wat belangrijk is voor je
trainers/coaches om te weten? Bijvoorbeeld iets medisch? Laat het weten. Dit
kan ook via de secretaris van de vereniging, info@flevo-phantoms.nl.
• We gaan netjes met elkaar om. Dus ook met vertrouwelijke informatie.
• Alle bestuursleden en alle trainers en coaches die met spelers werken en/of in de
kleedkamer kunnen komen, verstrekken aan de secretaris van de vereniging een
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Daaruit blijkt dat hun gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor hun taak binnen onze vereniging.
Gedragsregels
• We behandelen elkaar met respect en we discrimineren niet.
• We gaan netjes om met materiaal, kleding, kantine en kleedkamers. Bij ons en bij
andere clubs.
• We gaan netjes om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen, staat in ons
Privacyreglement. Dat reglement staat op de website, www.flevo-phantoms.nl.
• Heb je voor de training of wedstrijd alcohol gedronken of drugs gebruikt? Dan
ben je niet welkom.
• We hebben een Bestuursreglement. Daarin staat hoe we omgaan met
bijvoorbeeld alcoholverstrekking. Sowieso niet onder de 18 jaar, uiteraard. Dat
Bestuursreglement staat op de website, www.flevo-phantoms.nl.
• Roken? Niet op ons complex. Niet in de kantine, niet langs de lijn, nergens.
• Tijdens trainingen en in het veld bepalen de trainers, coaches en scheidsrechters
wat er gebeurt.
• Geen speler of coach? Dan hoor je tijdens de wedstrijd niet thuis in de teamzone.
Let op kinderen en honden; het is gevaarlijk, dicht bij de lijn.
• Zit je wat dwars? Praat erover met iemand die daar wat aan kan doen.

•

Onze vereniging draait op vrijwilligers. We vragen onze leden en de ouders van
de jeugdspelers om te helpen waar dat nodig is. Zet je je meer dan 4 uur per jaar
in, dan verdien je een korting op de contributie.

We spelen de mooiste sport van de wereld op de gezelligste vereniging van
Almere!

