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ARTIKEL 1 ;
1)

Men is lid na betaling van het inschrijfgeld en het betalen van minstens 3 maanden
contributie.

2)

Elk lid is verplicht de verschuldigde contributie automatisch te betalen middels een aan
de vereniging afgegeven machtiging.

3)

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

4)

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt tegen een opzegtermijn van 3 maanden met
in achtneming van een (aanzeg-)/opzegtermijn van 2 weken.

5)

Bij het in gebreke blijven van betaling van twee maanden contributie kan het in gebreke
gebleven lid door het bestuur worden geschorst of uit het lidmaatschap van de
vereniging worden ontzet.

6)

Het bestuur verstrekt onder bepaalde voorwaarden korting op de contributie.

7)

Overschrijving van het lidmaatschap naar een andere vereniging geschiedt onder de
voorwaarden van volledige betaling (achterstallige) contributie en inlevering van alle
door de vereniging verstrekte kleding en/of andere (trainings-)faciliteiten.

8)

Ereleden betalen geen contributie.

9)

Bij het erelidmaatschap en bij het lidmaatschap van verdienste behoren verschillende
onderscheidingstekens.

10)

Lid van Verdienste: deze eretitel stopt van rechtswege als:
- het lid van verdienste zijn lidmaatschap (contributie betalen) opzegt,
- het lid van verdienste overlijdt.

11)

Erelid: deze eretitel stopt van rechtswege als:
- het erelid overlijdt.

ARTIKEL 2 ;
1)

2)

Naast het lidmaatschap als Spelend lid kent de vereniging ook andere vormen van
lidmaatschap;
Rustend lid: Dit lidmaatschap staat voor iedereen open. Deze leden hebben stemrecht
op de algemene ledenvergadering.
Donateur: Dit lidmaatschap staat voor iedereen open. Deze leden hebben géén
stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Partner lid: Dit zijn de zogenoemde tientjes leden. Dit lidmaatschap staat open voor
partners of ouders van leden. Deze leden hebben géén stemrecht en géén recht op
toegang tot de algemene ledenvergadering.
Spelend lid v.a.16 jaar heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Alle vormen van lidmaatschap geven recht op vrije toegang tot de evenementen en/of
wedstrijden op de accommodatie van vereniging.
Iemand is rustend lid, donateur of partner lid na betaling van het bedrag wat voor het
desbetreffende lidmaatschap is vastgesteld.
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3)

Het bedrag wat voor deze vormen van lidmaatschap is vastgesteld is bij
vooruitbetaling verschuldigd.

ARTIKEL 3 ;
1)

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, te weten:
 een voorzitter;
 een secretaris;
 een penningmeester;

2)

De periodieke aftreding van bestuursleden als bedoeld in de Statuten onder Artikel 12
lid 5 vindt als volgt plaats:
 In het 1e jaar treedt af de penningmeester;
 In het 2e jaar treedt af de secretaris;
 In het 3e jaar treedt af de voorzitter.

3)

Bij tussentijdse aftreding van bestuursleden geven deze hiervan kennis aan de secretaris.

4)

Bij tussentijdse aftreding van de secretaris geeft deze hiervan kennis aan de voorzitter.

5)

Bij een voltallige aftreding van het bestuur geeft deze hiervan kennis aan de Algemene
Vergadering.

6)

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het is
bevoegd in spoedeisende gevallen een beslissing te nemen. Van die beslissing moet op
de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling worden gedaan.

7)

Het bestuur vergadert tenminste acht keer per jaar. Het bestuur komt bijeen zodra zulks
nodig is en is ter beoordeling van de voorzitter.

8)

De kandidaatstelling van bestuursleden, als bedoeld in Artikel 12 lid 2a van de Statuten,
kan geschieden tot 5 dagen voor aanvang van de Algemene Vergadering waarin de
bestuursverkiezing zal plaatsvinden middels een persoonlijk aan de secretaris te
overhandigen schriftelijk verzoek.
Dit document behoeft de handtekening van 5 stemgerechtigde leden alsmede een
ondertekende bereidheidverklaring van de kandidaat.

ARTIKEL 4 ;
1)

De voorzitter heeft de leiding bij bestuurs- en Algemene Vergaderingen en bij alle
voorkomende gelegenheden.

2)

De voorzitter houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van de Statuten en van
het Huishoudelijk Reglement.

3)

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
vicevoorzitter. Is deze eveneens afwezig, dan wordt uit de aanwezige bestuursleden een
voorzitter aangewezen.
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