Huishoudelijk Reglement
Artikel 1.
1. De Vereniging draagt de naam: Trimzwemvereniging Nijkerk.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijkerk.
Artikel 2

Duur

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het daarop volgende jaar. Dit
geldt eveneens voor het boekjaar, het lidmaatschapsjaar en het contributiejaar.
Artikel 3

Leden

1. Ieder die lid wenst te worden en hier aanspraak op kan maken dient hiervan
schriftelijk kennis te geven aan de secretaris met behulp van het officiële
inschrijfformulier.
2. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden door middel van het
schrijven/mailen aan de secretaris van de vereniging vóór 1 juni van het huidige
lidmaatschapsjaar.
3. Adreswijzigingen dienen binnen veertien dagen na wijziging te worden doorgegeven
aan de secretaris. Dit geldt tevens voor wijzigingen in het e-mailadres.
Artikel 4

Gedrag

1. Algemeen:
• Leden worden geacht de veiligheid van zichzelf en anderen te respecteren;
• Drugsgebruik is absoluut niet toegestaan, zowel bij externe als interne
activiteiten;
• Respecteer je sport en allen die ermee bezig zijn;
• Gebruik geen geweld (lichamelijk of verbaal) tijdens het sporten en tijdens
externe activiteiten;
• Leden worden geacht zich jegens elkaar en ten opzichte van de vereniging te
gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;
• Leden worden geacht de vereniging niet in diskrediet te brengen door eigen
gedrag.
Artikel 5

Geldmiddelen

1. De hoogte van de contributie wordt bij beslissing van de Algemene Ledenvergadering
jaarlijks vastgesteld in de eerste Algemene Ledenvergadering van het
verenigingsjaar.
2. Als men tijdens het verenigingsjaar het lidmaatschap opzegt, dient toch het volledige
lidmaatschapsgeld te worden betaald.
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3. Betaling van de contributie geschiedt in 3 gelijke termijnen, hiervoor ontvangt men
voor iedere termijn een factuur per e-mail.
4. De penningmeester draagt zorg voor de verslaglegging van de financiën, inning van
de contributie, en betalingen aan derden.
5. Een kas-commissie controleert de verslaglegging, en brengt haar bevindingen uit op
de ledenvergadering.
Artikel 6

Huishoudelijk Reglement

1. De algemene ledenvergadering kan bij het huishoudelijk reglement nadere regels
vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarin door de statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden
gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de
vergadering is vermeld.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de
wet of de statuten.
Artikel 7

Slotbepalingen

1. Het bestuur is verplicht ieder lid een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement te
verstrekken. Desgevraagd dienen de statuten ook aan leden te worden verstrekt.
Tijdens vergaderingen dient ten minste één exemplaar van de statuten en het
Huishoudelijk Reglement beschikbaar te zijn.
2. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade, van welke aard
dan ook, van haar leden.
3. Ieder lid wordt geacht kennis te hebben van hetgeen in de statuten en het
Huishoudelijk Reglement is bepaald. Deze zijn beschikbaar voor inzage op de
website van de vereniging: www.trimzwemmen.nl.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag van goedkeuring door de Algemene
Ledenvergadering.
5. Dit Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering bij tenminste de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
plus één stem.
6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur behoudens haar
verantwoording, eventueel na beraad bij de leden van de vereniging.
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