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Arlikel I. Verkrijging en opzegging vqn hel lidmoolschop

l. De oonmelding ols lid dient te geschieden door invulling en ondertekening von een
doortoe door het bestuur vostgesteld digitool formulier {het oonmeldingsformulier)
welke beschikboorwordt gesteld vio de website von de vereniging.

2. De website von de vereniging vermeldt in elk gevol:
o. de indeling von de onderscheiden ocfiviteiten;
b. de indeling von de jeugdclubleden in leeftijds- (en octiviteiten-) groepen;
c. de voor de onderscheiden groepen bestoqnde oefen- en

wedstrijdmogelij kheden olsmede mogelijke overige octiviteiten;
d. de rechten en verplichtingen vqn de leden;
e. de voor de verschillende cotegorie6n vqn leden geldende verenigings- en

bondscontributies;
f. hetbijtoetredingverschuldigdeinschrijfgeld
g. de privocyverkloring von de vereniging.

3. Op het oonmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kondidoot-lid
{of door de wettel'rjke vertegenwoordiger} te worden verstrekt en door onderiekening
te worden bekrochtigd:
o. de door de vereniging verlongde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings-

en bondsregistrotie;
b. oon welke les(sen) het kondidoqt-lid wenst deelte nemen;
c. betolingsmethode;
d. dot het lid overeenkomstig de stotuten en het huishoudelijk reglement zol

hondelen en zich dooroqn zolonderwerpen.

4. Bij toeloting geeft het bestuur doorvon schriftelijk kennis oon het kondidooi-lid of diens
wettelijke veriegenwoordiger, onder opgove von het verschuldigde inschrijfgeld en
de eerste contributietermijn.

5. Bij niet-toeloting geeft het bestuur doorvon schrifiel'rjk kennis oon het kondidoot-lid of
diens wettelijke vertegenwoordiger onder opgqve von redenen. Doorbijwordt tevens
vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kqn worden gegoon bijde olgemene
vergodering.

6. Opzegging dient schriftelijk vio het doorvoor bestemde digitole formulier op de
website von de vereniging te gebeuren.
Wonneer de opzegging voor de lqotste dog von de moond is ontvongen, wordt er
over de volgende moond geen contributie meer ingehouden.
Er vindt geen in beginsel geen restitutie von (bonds)contributie ploots, tenzij het
bestuur wegens bijzondere omstondigheden door een seporoot besluit over neemt.

Arlikel2. Rechlen vqn de leden

Elk lid heeft, op bosis von zijn geoccepteerde opgove en indeling en met inochtnome von
de regels, ols gesteld in de wet, de stotuten, het huishoudelljk reglement, de besluifen von
de olgemene vergodering en von het bestuur von de vereniging olsmede de stotuten en
het huishoudelijk reglement vqn de KNGU, de volgende rechten:

o. deelnome oon de oefeningen, troiningen, lessen en overige octiviteiten von de
vereniging;

b. deelnome oon de bercrodslogingen en besluifvormingen von de vereniging;
c. het doen von voorstellen voor respectievel'rjk op de olgemene vergodering;
d. het oonmelden respectievelijk verkiesboor stellen voor een functie in de orgonen von

de vereniging;
e. het stellen von kondidoten voor de orgqnen von de vereniging en vqn de KNGU;



f. deelnome oon opleidingen, octiviteiten, troiningen en wedstrijden georgoniseerd
door of nomens de KNGU;

g. het oonmelden respectievelijk verkiesboqr stellen voor een functie binnen de KNGU;
h. het verlongen von uitkerlngen op bosis von de door de vereniging en/of de KNGU

ofgesloten collectieve vezekeringen;
i. het oontekenen von beroep tegen mootregelen en/of besluiten, die niet volgens de

doqrtoe gestelde regels of normen tot stond zijn gekomen, bij hel bestuur en de
olgemene vergodering von de vereniging en de beroepsinstontie vqn de KNGU.

Artikel 3. Zondogsdeelnqme

ln verenigingsverbond wordt in beginsel niet deelgenomen oon octiviteiten op zondogen.
Het bestuur kon om gegronde redenen toestemming verlenen.

Artikel4. Besluur

l. Het bestuur kon voor elk te benoemen bestuurslid een kondidoot stellen.
Voorts heeft elke stemgerechtigde in de olgemene vergodering het recht kondidqten
te stellen. Deze kondidootstelling dient, met inochtneming von een termijn von ten
minsfe veertien dogen, schriftelijk oon het bestuur te geschieden. De kondidqotstelling
dient vergezeld te goon vqn verklqring von de kondidoot. dot deze een eventuele
benoeming zol ocrnvoorden.

Het bestuur kon besluiten een kondidootstelling te oonvoorden woorbij de termijn von
ten minste veertien dogen niet is oongehouden indien:
o. een kondidoot zich binnen deze periode terugtrekt;
b. er binnen de gestelde termijn nog geen kondidoot is oongemeld.

Reglementoir oftredende bestuursleden worden geocht kondidoot te zijn tenzijzijten
minste vier weken v66r de olgemene vergodering oon het bestuur mededelen, dot zij
niet voor herbenoeming in oonmerking wensen te komen.

2. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dog volgend op die woorop de
olgemene vergodering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming keedi de
benoemde in functie op de dog, volgend op die von zijn benoeming.

3. Afgetreden bestuursleden worden geocht te zijn ofgetreden osn het eind von de dog
woorop de olgemene vergodering is gehouden.

4. De leden vqn het bestuur treden volgens een opgemqokt rooster of en welzo dqt in
drie ochtereenvolgende joren deze oon de beurt von oftreden zijn gekomen. Het
rooster wordt vostgesteld door het olgemeen bestuur, woorbij de voozitter, de
secretoris en de penningmeester niet in hetzelfde joor oftreden. Een oftredend
bestuurslid is terstond herkiesboqr. ln tussentijds ontstone vocotures wordt in de eerst
volgende olgemene vergodering vooaien.

5. Als blijk von woordering voor het oonvoorden en uitoefenen von een bestuursfunctie
is elk bestuurslid vr'rjgesteld vqn het betolen von (bonds)contributie, kon het bestuurslid
binnen de vereniging deelnemen oon 66n von de georgoniseerde sporten en is er elk
joor een bedrog von moximool€ 50 per bestuurslid beschikboor voor het orgoniseren
von octiviteiten in het koder von gezomenlijke verbondenheid.

Artikel 5. Algemene vergoderingen

l. Leden en ereleden hebben op de olgemene vergodering het recht het woord te
voeren.
Doornoost kon de vooziiter het woord verlenen oon jeugdclubleden, de wettelljke
vertegenwoordiger von een jeugdclublid en derden.

2. De vooaitter kon. ter wille von de goede vergoderorde, de volgende mootregelen
treffen:
o. een moximum oontolspreekronden per ondenrrerp bepolen;



b. de moximum spreektijd per spreker beperken;
c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter

bespreking stoonde ondewerp of zich niet oon de ingesfelde spreektijd houdt;
d. besluiten een ter vergodering ingediend voorstel te behondelen of oon te

houden {zie lid 3.). De vergodering kon, indien de voozitter tot oonhouden
besluit en indien het voorstel betrekking heeff op in behondeling zijnde
ogendopunten, olsnog tot behondeling besluiten;

e. {elektronische) stemming bijocclomotie voor een (elektronische) stemming over
personen voorstellen. lndien 66n von de oqnwezige stemgerechtigden hiertegen
beanroor mookt volgt olsnog een schriftelijke/elektronische stemming.

3. Voorstellen, die ten minste vierweken voor de olgemene vergodering schriftelijk ter
kennis vqn het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden
ondersteund, worden op de ogendo geplootst.
Dqqrnoost hebben stemgerechtigden het recht stoonde de vergodering voorstellen in
te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.

Arlikel 6. lief en leed

De vereniging kon bij bepoqlde gebeurtenissen een blijk von felicitotie, woqrdering of
medeleven qqn (de fomilie von) het lid overbrengen. ln bijloge 1 zijn de gebeurlenissen en
het doorvoor beschikbore bedrog benoemd.

Artikel T. t'tlijziging vqn het huishoudeliik reglemenl

Dit reglement kon olleen worden gewijzigd door een besluit vqn de olgemene vergodering,
genomen met een meerderheid von ten minste twee derde von de uitgebrochte geldige
{elektronische} stemmen.
Een voorstel tot wijziging von dit reglement moet ten minste drie weken voor de dotum von
de olgemene vergodering op de gebruikelijke wijze oon de leden z'rjn bekendgemookt.
Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingong von de dog, volgend op die
woorin de olgemene vergodering het besluit dqortoe heeft genomen.
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Bijloge 1

&lle {b*stu*rs}treden er: vrijwiElg* {lruipileidi*g k*men !n aa*merk!*g vocr een vergiled!ng bij den

var* oncierstaande gebeurter:Esse*. Eefi er': aruder atrtreen vsor eover l*et Sestuur i:ierrran daor het
lldli*ldir:g sei{ of via een ee* asrr$*r' ild/directe fan-:iiie traq': ts* kerrnis is gesteEci.

GeSocrrte eer-l cadeau t.vu.v.
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Hurareiijk {uitgenodlgd}
Huwelijk {niet uitge*CIdigci}

ee* cadeau t.rv.v.
kaart & cadeau t.rir.u.
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Sp*rtdiplonta,* rEjwililge { h uipileicillrg ee* cacieau t.*1.v. i2,Sil

Uit dienst:
-vrijwillige hulpleiding {na minimaal 1 seizoen}
- vrijwillige leiding (na minimaal 1 seieoen)

- bestuurslid {na minimaal 1 bestuursperiode}

ee* cade** t.r$.H.

een cadeau t.uci.v.

ee* carieau t"ur.v.
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{-arugdurige rEekte {> 5 weken} kaart & cadea* t.w.v i7,50

trngnljpe*rde elelchilfishefla*delirlg i> 5 dageri) kaart & cadeau t.w,v 17,5G

Overlijde;'l:
- overliiden hestut*rsfi ld kaart & toepasselijk aandenken t"iar.v.

adverteil:tie in De Sra;g {separaat bes!*it]
kaart & taepasse!i3k aa*d*r:ken t.rv.rr.

25.G*
Phri

15,S0- cuerlijder': lid e:': gezS*siid

lx biiromdere orrlstandigimden kan ilet bestutu- een aanrr*lle*d hesluit fteflr}efi


