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Artikel 1: Algemene bepalingen 

1. De vereniging draagt de naam Eindhovense Studenten Voetbalvereniging Pusphaira, 
afgekort E.S.V.V. Pusphaira, hierna te noemen “de vereniging”. De vereniging is gevestigd te 
Eindhoven. 

2. De vereniging is opgericht op 12 oktober 1965 en officieel als zelfstandige vereniging bij de 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, afgekort KNVB, ingeschreven op 27 april 1968.  

3. De vereniging bestaat uit de studententak E.S.V.V. Pusphaira en de ondervereniging OSVV 040. 
Dit HR heeft geen betrekking op OSVV040. Het HR van de ondervereniging OSVV 040 is 
separaat opgesteld. De ondervereniging OSVV 040 is een formele ondervereniging met een 
eigen financiële administratie, ledenadministratie en een eigen bestuur. De inschrijving bij de 
KNVB van OSVV 040 gaat via de vereniging.  

4. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 
statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte op 19 juli 
1968 en zijn gewijzigd op 11 december 1989. 

 
 

 

Artikel 2: Doelstelling  

1. De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport 
voor studenten. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) bij te houden 

en het verzorgen van competitiewedstrijden; 
b. Oefening van alle leden te verzorgen; 
c. Zelf evenementen te organiseren, zowel voetbal gerelateerde als 

gezelligheidsevenementen; 
d. De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden. 

 

Artikel 3: Leden 

1. De vereniging bestaat uit: 
a. Competitieleden; 
b. Trainingsleden; 
c. Bijzondere leden; 
d. Oud PusphairA-leden, afgekort OPA-leden; 
e. Trainers. 

2. Competitieleden zijn die leden die wel spelen voor een team van de vereniging dat uitkomt 
in een door de KNVB georganiseerde competitie. 

3. Trainingsleden zijn die leden die niet spelen voor een team van de vereniging dat uitkomt in 
een door de KNVB georganiseerde competitie. 

4. Bijzondere leden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de 
algemene ledenvergadering zijn benoemd. Bijzondere leden kunnen onderverdeeld worden 
in Leden van Verdienste en Ereleden. Bijlage A geeft meer informatie over bijzondere leden.  

5. OPA-leden zijn niet-spelende leden die na afloop van het lidmaatschap, bedoeld onder lid 1 
sub a of b, de club financieel steunen en daardoor aan de club verbonden blijven. Over OPA-
leden wordt meer uitgelegd in bijlage B. 

6. Trainers zijn diegenen die aangesteld zijn door de Technische Commissie om de trainingen te 
verzorgen. 
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Artikel 4: Het lidmaatschap  

1. De leden genoemd in artikel 3 onder het eerste lid, sub a en b, dienen voor de duur van hun 
lidmaatschap in het bezit te zijn van een geldige sportkaart, uitgegeven door het Studenten 
Sportcentrum te Eindhoven, afgekort SSC. In bijlage C worden de verschillende sportkaarten 
uitgelegd.  

2. Lidmaatschap kan verleend worden aan een ieder die bij inschrijving bij de vereniging 
aantoonbaar staat ingeschreven als student of promovendus bij de Technische Universiteit 
Eindhoven, Fontys Hogescholen, Design Academy of een andere universiteit of Hogeschool. 

3. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 
secretaris of ander bestuurslid te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop ten minste de 
volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, adres, geboortedatum, 
telefoonnummer en e-mailadres.  

4. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating genomen door de 
secretaris namens het bestuur. De secretaris kan niet eigenhandig iemand het lidmaatschap 
weigeren, in dat geval beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.  

5. Het lidmaatschap geeft de leden zoals genoemd in artikel 3 onder het eerste lid, sub a, en b 
recht op deelname aan trainingen en door de vereniging georganiseerde evenementen. 
Daarnaast hebben bovengenoemde leden recht op het verkrijgen van informatie over zaken 
betreffende de vereniging. 

6. Het lidmaatschap kan op de volgende manieren beëindigd worden: 
a. Als het lid zich uitschrijft; 
b. Als het lid geroyeerd wordt door bestuur, dan wel de ALV; 
c. Als het lid komt te overlijden. 

7. Na het afstuderen of beëindigen van de studie door het lid wordt het lidmaatschap 
beëindigd, tenzij: 

a. Het lid een sportkaart aanschaft bij het SSC die valt onder de één jaar regeling. Deze 
sportkaart kan binnen een jaar na afstuderen aangeschaft worden door ex-
studenten; 

b. Het lid een sportkaart aanschaft bij het SSC die valt onder de vijf jaren regeling. Het 
bestuur kan beslissen deze sportkaart aan te vragen bij het SSC wanneer zij het lid 
willen behouden. 

8. Het bestuur is gemachtigd om in bijzondere gevallen onder opgaaf van redenen en in 
overleg met het SSC van hetgeen in lid 1, 2 en 7 van dit artikel beschreven af te wijken. 

 

Artikel 5: Bestuur  

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging. 
2. De functies die door het bestuur ten minste bekleed worden, zijn voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 
3. Andere mogelijke functies zijn: vice-voorzitter, wedstrijdsecretaris (zondagsman), 

commissaris activiteiten, commissaris public relations. 
4. Het zittende bestuur dient ten minste zorg te dragen voor de volgende taken: 

a. Het besturen van de vereniging; 
b. Het behartigen van de belangen van de leden; 
c. Het informeren van de leden; 
d. Het naleven van de reglementen en uitvoeren van het beleid; 
e. Het uitbrengen van een afrekening aan het einde van het bestuursjaar; 
f. Het bewaken van het voortbestaan van de vereniging en daarbij het behouden van 

een gezond ledenaantal. 
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 

te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
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6. Het bestuur treedt aan nadat zij als kandidaatsbestuur door het zittende bestuur zijn 
voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering tijdens de wisselings-ALV en nadat de 
Algemene Ledenvergadering een kandidaatsbestuur heeft goedgekeurd. 

7. Bij het aantreden van het kandidaatsbestuur treedt het zittende bestuur af. 
 

Artikel 6: Algemene Ledenvergadering 

1. De Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen ALV, wordt ten minste twee keer per jaar 
door het bestuur bijeen geroepen. De ALV’s die ten minste plaatsvinden worden aangeduid 
met wisselings-ALV en halfjaarlijkse ALV.  

2. Het bijeenroepen van de ALV geschiedt minimaal door middel van een e-mail naar alle 
competitieleden, bijzondere leden en trainers. Het bestuur kan besluiten om ook andere 
middelen te gebruiken voor de aankondiging. 

3. De agenda voor de ALV en de notulen van de voorafgaande ALV worden tegelijk met de 
oproeping doorgestuurd naar de leden. Andere stukken en documenten die besproken 
zullen worden op de ALV moeten alvorens de ALV plaatsvindt voor de leden ter inzage 
liggen. 

4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.  
5. De ALV heeft als doel het zittende bestuur te controleren met betrekking tot zijn taken. 

Gedurende de vergadering zal het bestuur de ALV informeren over de stand van zaken 
binnen de vereniging. Tevens kan de ALV input leveren aan het bestuur. 

6. Wanneer stemming plaatsvindt tijdens de ALV geschiedt dit door middel van handopsteken. 
Het is mogelijk een schriftelijke stemming aan te vragen, in gevallen waarbij anoniem 
stemmen gewenst is. 

7. Alle competitieleden, bijzondere leden en trainers van de vereniging zijn stemgerechtigd. Bij 
afwezigheid kan een lid beslissen een ander lid tot stemming te machtigen. Het afwezige lid 
dient deze machtiging voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur kenbaar te 
maken. 

8. Tijdens de wisselings-ALV zal ten minste gestemd worden over de afrekening van het 
aflopende bestuursjaar, de begroting van het beginnende bestuursjaar en een 
kandidaatsbestuur. Indien in het aflopende bestuursjaar het internationale toernooi (vallend 
onder de stichting Prof. Van Lint International Students Soccer Tournament) is 
georganiseerd , dient over de afrekening van het toernooi gestemd te worden tijdens de 
wisselings-ALV. 

 

Artikel 7: Financiën 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van één augustus tot en met 
eenendertig juli. 

2. Het bestuur presenteert de begroting voor het komende jaar op de wisselings-ALV en deze 
dient goedgekeurd te worden door de ALV. 

3. Op de halfjaarlijkse ALV dient het bestuur een tussentijds overzicht van de financiën te 
presenteren aan de ALV. 

4. Aan het einde van het bestuursjaar presenteert het bestuur de afrekening die goedgekeurd 
dient te worden door de ALV. 

5. Bij niet-begrote uitgaven boven de vijfhonderd euro dient advies ingewonnen te worden bij 
de kascontrole commissie (zie artikel 12). 

 

Artikel 8: Lidmaatschapsgeld 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie. De hoogte van de 
contributie wordt jaarlijks tijdens de wisselings-ALV door het bestuur vastgesteld.  
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2. De contributie moet voor een door het bestuur vastgestelde datum worden voldaan. 
Contributies bij toetreding tijdens het lopende seizoen tot de vereniging dienen binnen één 
maand na toetreding te zijn voldaan.  

3. Het bestuur kan beslissen dat bij langdurige afwezigheid van een lid of het uitvoeren van 
uitzonderlijke taken door een lid de hoogte van de contributie naar beneden wordt 
bijgesteld.  

4. Ereleden en leden van Verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld. 
5. Aan de vereniging verschuldigd lidmaatschapsgeld, dat niet is betaald binnen een maand 

vanaf het moment dat het verschuldigd is, kan door de penningmeester worden verhoogd 
met een boete van 10% over het verschuldigde bedrag. 

6. Zij die één maand laten verstrijken vanaf het moment waarop de vordering verschuldigd is, 
kunnen door het bestuur worden geschorst tot de gehele schuld is voldaan. 

 

Artikel 9: Vrijwilligerstaken 

1. De competitieleden hebben de plicht vrijwilligerstaken uit te voeren ten behoeve van het 
voortbestaan van de vereniging waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat E.S.V.V. 
Pusphaira een vereniging is voor en door studenten. 

2. Het bestuur is gemachtigd tot het toewijzen van teamtaken, die uitgevoerd dienen te 
worden door leden van het betreffende team.  

 

Artikel 10: Organogram 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Artikel 11: Raad van Advies 

1. De Raad van Advies, ook wel RvA genoemd, heeft tot doel de bestuurlijke continuïteit te 
waarborgen door middel van het adviseren van het zittende bestuur. Het advies dat zij 
uitbrengt is onder geen beding bindend. 

2. Een kandidaatsbestuur stelt, op advies van het zittende bestuur en de huidige RvA, 
voorafgaand aan zijn bestuursjaar de RvA samen waarna deze op de wisselings-ALV ter 
stemming wordt gebracht. 

3. De RvA bestaat uit minstens 4 en maximaal 8 leden. Ten minste de helft van de leden van de 
RvA dient een bestuursjaar bij Pusphaira te hebben gedaan waarvan ten minste één persoon 
van het laatst afgetreden bestuur is. 

4. De RvA en het bestuur komen ten minste twee maal per jaar bijeen. De bijeenkomst kan 
zowel op verzoek van het bestuur als van de RvA worden gehouden. 

 

Algemene Ledenvergadering 

 
Bestuur 

Commissies 

Technische Commissie 

Raad van Advies 

Kascontrole Commissie 

Adviserend 
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Artikel 12: Kascontrole commissie 

1. Conform artikel 15 lid 4 van de statuten worden door de ALV de leden van de kascontrole 
commissie benoemd. 

2. De kascontrole commissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel van het bestuur 
mogen uitmaken. 

3. De kascontrole commissie houdt toezicht op de financiële zaken van de vereniging. Zij is 
gehouden: 

a. Ten minste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de 
vereniging en de stichting Prof. Van Lint International Students Soccer Tournament 
na te zien en de uitkomsten te rapporteren aan de ALV; 

b. De afrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende 
boekjaar na te zien en de uitkomsten te rapporteren aan de ALV. 

4. De kascontrole commissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële 
beheer te doen en het bestuur te adviseren omtrent financiële zaken. 

 

 

Artikel 13: Technische Commissie 

1. De technische commissie heeft als taak het bewaken van de technische continuïteit van de 
club.  

2. In de technische commissie zit ten minste een afvaardiging van:  
a. Het bestuur; 
b. De trainers; 
c. De selectie heren; 
d. De lagere elftallen heren; 
e. De dames.  

3. De technische commissie dient ten minste drie maal per jaar bij elkaar te komen voor 
overleg. 

 

Artikel 14: Overige commissies 

1. Het bestuur kan beslissen over het inrichten van commissies. 
2. De volgende commissies worden wenselijk bevonden voor de vereniging: 

a. Internationaal Toernooi commissie; 
b. Sponsor commissie; 
c. Scheidsrechter commissie; 
d. Bar commissie; 
e. Puspass commissie; 
f. 5x5-toernooi commissie; 
g. Introductieweek commissie; 
h. Van Lint Studenten Sportweek commissie; 
i. Batavierenrace commissie; 
j. BUS commissie; 
k. Website commissie; 
l. Lustrum commissie. 

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handelen van een commissie. De commissie dient 
het bestuur tussentijds van informatie te voorzien over de stand van zaken betreffende hun 
commissietaken.  

4. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor 
één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. Het bestuur is gemachtigd om onder 
opgave van redenen een commissielid bij wantrouw uit de commissie te zetten. 
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5. De leden van de Internationaal Toernooi commissie, afgekort IT commissie, worden 
geïnstalleerd en gedechargeerd door de ALV. 

 

Artikel 15: Straffen 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, 
dan wel de statuten, reglementen en of besluiten van organen van de vereniging, of 
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

2. Straffen opgelegd door de KNVB veroorzaakt door een lid, waaronder die ten gevolge van 
een gele of rode kaart, dienen door het lid zelf te worden betaald. 

3. Straffen opgelegd door de KNVB veroorzaakt door een elftal, waaronder het nalaten van de 
wedstrijdverplichting in de KNVB door een elftal, dienen door de leden van het 
desbetreffende elftal zelf te worden betaald.  

4. Het bestuur is gemachtigd om in bijzondere gevallen onder opgaaf van redenen van hetgeen 
in lid 2 en 3 van dit artikel beschreven af te wijken. 

 
 

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de leden 

Ieder lid of team is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging 
aangerichte schade of verlies (spullen ter bruikleen). Elke geconstateerde schade wordt geacht 
veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatste heeft of hebben gebruikt.  
 

Artikel 17: Wijziging van het huishoudelijk reglement 

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

2. De voorgestelde wijziging van huishoudelijk reglement wordt ten minste 14 dagen voor de 
vergadering aan alle stemgerechtigde leden (elektronisch) toegezonden. 

 

Artikel 18: Slotbepalingen  

Leden dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement. Daarom wordt 
het reglement bij aanmelding verspreid en zal het gepubliceerd worden op de website.  
Na vaststelling van het huishoudelijk reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt 
aan de leden door middel van publicatie in het clubblad en/of de nieuwsbrief. Dit huishoudelijk 
reglement en alle navolgende wijzigingen treden in werking 14 dagen na publicatie van de tekst aan 
de leden. 
 
Aldus goedgekeurd door de ALV tijdens de extra-ALV  van 17 september 2012. 
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Bijlage A: Bijzondere Leden 

De vereniging kent Ereleden en Leden van Verdienste. Dit wordt in het ledenregister 
geadministreerd. Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot Erelid of Lid van 
Verdienste. De ALV stemt vervolgens over dit voorstel waardoor het Erelid of Lid van Verdienste 
wordt benoemd door de ALV. 
 
Algemeen 

1. Alleen leden van E.S.V.V. Pusphaira kunnen worden voorgedragen als Erelid of Lid van 
Verdienste. 

2. Zittende bestuursleden kunnen niet als Erelid of Lid van Verdienste worden voorgedragen. 
3. Om als Erelid of Lid van Verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een 

buitengewone prestatie of bijzondere betekenis voor de vereniging. 
4. Bij het voorstel tot Erelid of Lid van Verdienste zal een omschrijving worden gegeven van de 

redenen hiervoor. 
5. Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
6. Bijzondere leden hebben stemrecht en worden daarom altijd uitgenodigd voor de ALV. 

 
Ereleden: 
Een Erelid is op enig moment in de historie van onschatbare waarde geweest voor het voortbestaan 
van de vereniging. Ereleden mogen slechts worden benoemd bij zeer hoge uitzondering. In een 
dergelijk geval moet onomstotelijk voor iedereen duidelijk zijn dat iemand daarvoor in aanmerking 
komt. 
 
Leden van Verdienste: 
Leden van Verdienste moeten tijdens hun lidmaatschap bij de vereniging actief zijn geweest en zich 
onderscheiden hebben door: 

a. Gedurende een zeer lange tijd een bepaalde taak naar behoren hebben uitgevoerd 
of; 

b. Een bepaalde taak hebben volbracht die voor de club van zeer groot belang was of; 
c. Een activiteit te hebben georganiseerd die een noemenswaardige verbetering bleek 

te zijn voor de vereniging. 
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Bijlage B: OPA-leden 

 
De vereniging kent Oud PusphairA-leden, af te korten naar OPA-leden. Dit zijn leden die door het 
geven van financiële steun verbonden blijven aan de vereniging.  
 
Algemeen 

1. Lid worden van OPA geschiedt door het invullen van een door een bestuurslid te verstrekken 
aanmeldingsformulier, schriftelijk of digitaal waarop ten minste de volgende gegevens zijn in 
te vullen: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 

2. Betaling geschiedt middels automatische incasso.  
3. Buiten het jaarlijks betalen van de lidmaatschapsgelden hebben OPA-leden geen plichten. 
4. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat OPA-leden regelmatig op de hoogte worden 

gebracht van verenigingsnieuws en verenigingsactiviteiten. Daarnaast is het de plicht van de 
vereniging om jaarlijks minstens één evenement te organiseren waar ook OPA-leden welkom 
zijn. 

5. OPA-leden zijn welkom bij nader te bepalen lustrum activiteiten.  
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Bijlage C: Reglement volgens het Studentensportcentrum 

Het studentensportcentrum, hierna SSC genoemd, kent verschillende soorten sportkaarten die de 
sportkaarthouder recht geven om gebruik te maken van de sportvoorzieningen in het sportcentrum.  
Niet alle sportkaarten geven de sportkaarthouder het recht om lid te worden of te blijven bij een van 
de studentensportverenigingen die vallen onder het Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF). 
 
Hieronder worden de typen sportkaarten zoals het SSC deze kent (september 2012) beschreven 

1. Studentensportkaart: Met deze kaart kan een student van TU/e, Fontys of Design Academy, 
andere universiteiten of Hogescholen bij het SSC sporten en lid worden van een vereniging. 
Aio’s worden door SSC ook als student gezien. 

2. Eén jaren regeling: Men is minder dan 1 jaar afgestudeerd op TU/e, Fontys of Design 
Academy en mag met deze sportkaart lid blijven van de studentensportvereniging.  

3. Vijfjaren regeling: Men is minder dan 5 jaar afgestudeerd (TU/e, Fontys, DA, andere 
universiteiten/hogescholen); men was al lid van een vereniging toen men studeerde. De 
vereniging wil het lid behouden en vraagt daarom een vijfjaren sportkaart aan voor dit lid. 
Deze optie kan niet individueel worden aangevraagd.  

4. Alumni sportkaart: Men is alumnus van de TU/e en kan een alumni kaart kopen voor het 
beoefenen van individuele sporten. Met deze kaart kan men geen lid worden of blijven van 
een studentensportvereniging. 

5. Partnerkaarten: Als men partner is van een student/medewerker kan men deze kaart kopen, 
mits de student/medewerker een kaart heeft. Partner van een student kan bij een 
vereniging lid worden en blijven, ook in samenhang met vijfjaren regeling, mits (ex)-
studerende partner ook sportkaart blijft aanschaffen. 

6. Medewerkerskaarten: deze sportkaart kan men kopen als medewerker van de TU/e of 
Fontys. De regels voor deze sportkaart zijn minder scherp, maar in principe is het niet de 
bedoeling dat medewerkers lid zijn/blijven van studentensportverenigingen.  

 
De vereniging hanteert de regels zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Wanneer het 
bestuur besluit af te wijken van hetgeen in lid 1, 2 en 7 van artikel 4 beschreven staat, dient dit 
besluit in overleg met het SSC genomen te worden. Hiervoor kan de uitleg van sportkaarten zoals 
hierboven beschreven gebruikt worden.  
Wijzigingen van het reglement van het SSC zijn voorbehouden. De meest recente versie van het 
reglement zoals het SSC deze kent is op te vragen bij het SSC.  
 


