Huishoudelijk reglement Lopersgroep Mierlo (LGM)
Hoofdstuk 1 LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van minimaal 16 jaar.
Artikel 2
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de ledenadministratie en betaling van de
contributie.
Artikel 3
Het lidmaatschap eindigt op de wijze zoals beschreven in de statuten.
Artikel 4
Leden kunnen worden benoemd tot erelid of tot lid van verdienste : volgens de daartoe op voordracht
van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.
Op grond van de statuten zijn ereleden geen contributie (meer) verschuldigd.
Artikel 5
1.
Leden die tevens actief zijn in de vereniging als bestuurslid, redactielid, trainer, begeleider of
zich anderszins actief inzetten voor de vereniging, kunnen in uitzonderlijke gevallen op eigen
verzoek door het bestuur worden vrijgesteld van contributiebetaling als daar gegronde redenen
voor zijn,
2.
bovengenoemde leden behouden dan hun lidmaatschap van de vereniging en de aan het
lidmaatschap verbonden rechten, behoudens als het bestuur in haar overwegingen bij het besluit
nadere beperkingen heeft aangegeven,
3.
Een verzoek tot vrijstelling van de contributiebetaling moet schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend. Het bestuur zal in de eerstvolgende bestuursvergadering over het verzoek besluiten
en kan deze beslissing eenmaal (tot de daaropvolgende bestuursvergadering) verdagen.
4.
Bij haar besluit weegt het bestuur de belangen van de vereniging af tegen de in het verzoek
aangegeven redenen.
5.
Als het belang van de vereniging dat vergt kan het bestuur besluiten om personen van buiten de
vereniging als lid te erkennen, zonder dat betreffende persoon (tijdelijk of permanent)
contributie verschuldigd is. Dit geldt alleen voor personen die binnen de vereniging een actieve
rol gaan vervullen.
Hoofdstuk 2 COMMISSIES
Artikel 1
Het bestuur kan ter uitvoering van de doelstelling van de vereniging ‘commissies’ instellen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn : de trainers/begeleiders, de redactie van het verenigingsblad, de wedstrijdcommissie, etc. Deze commissies kunnen ‘voor altijd’ zijn, maar commissies kunnen afhankelijk
van het onderwerp ook tijdelijk zijn.
Artikel 2
Elk van de onder het voorgaande artikel genoemde (en andere) commissies functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat over het functioneren van de
commissies wordt gerapporteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 3
De ‘commissies’ worden geacht bij de uitvoering van de door het bestuur aan hen toevertrouwde taken
in hoge mate zelfstandig te functioneren, onderling in open overleg afspraken te maken en uit te
voeren, alsmede daarover zo nodig te communiceren met het bestuur. Een en ander binnen de kaders
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van : de doelstelling van de vereniging, algemeen maatschappelijk gangbare regels van verantwoord
gedrag en de besluiten van het bestuur en van de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 4
Bij (dreigende) onvoorziene omstandigheden/ontwikkelingen die de vereniging of de leden daarvan
kunnen schaden in voortbestaan, financiën of anderszins, is elk van de commissies verplicht dit tijdig
aan het bestuur te melden en daaropvolgende besluiten van het bestuur uit te voeren.
Hoofdstuk 3 DECLARATIES
Artikel 1
Kosten door de leden in opdracht van het bestuur (en binnen de financiële afspraken) gemaakt, worden
vergoed na het indienen van een declaratie bij de penningmeester.
Hoofdstuk 4 AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 1
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade door diefstal of vermissing van goederen.
Artikel 2
De leden zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij ten opzichte van elkaar toebrengen tijdens de
beoefening van sport en spel.
Hoofdstuk 5 TRAININGEN
Artikel 1
De trainingen geschieden onder verantwoordelijkheid en supervisie van daartoe door het bestuur aangestelde trainers/ begeleiders, die hun taken gedeeltelijk kunnen delegeren aan hulptrainers.
Artikel 2
De leden die deelnemen aan de trainingen worden geacht zich te houden aan de aanwijzingen die door
de daartoe aangewezen trainer/begeleider worde gegeven.
Hoofdstuk 6 VERENIGINGSORGAAN
Artikel 1
Het verenigingsorgaan verschijnt in principe vijf tot zes keer per kalenderjaar.
Hoofdstuk 7 OPTREDEN TEGEN NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN
Artikel 1
Een lid dat door woord of daad, of door het niet nakomen van zijn verplichtingen ten opzichte van de
vereniging de geregelde gang van zaken in de vereniging bemoeilijkt, de goede naam in gevaar brengt
of op andere wijze de goede naam van de vereniging benadeelt, of dat tracht te doen, kan door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen tijdsduur van ten hoogste drie maanden worden geschorst
(zie voorts de statuten) of door het bestuur als lid worden geroyeerd (zie voorts de statuten).
Artikel 2
Leden die na twee schriftelijke aanmaningen tot betaling van de aan de vereniging, uit welke hoofde
dan ook, verschuldigde gelden, in gebreke blijven aan het verschuldigde te voldoen, kunnen door het
bestuur voor maximaal drie maanden worden geschorst. Blijkt dat ook na deze drie maanden het verschuldigde zonder gegronde redenen niet is voldaan, dan kan het bestuur tot royement van betrokkenen besluiten.
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De aanmaningen mogen niet worden verzonden met een tussentijd van minder dan veertien dagen,
terwijl tussen de tweede aanmaning en het besluit van het bestuur tenminste veertien dagen moeten
zijn verlopen.
Artikel 3
Betrokkene kan tegen zijn schorsing in beroep gaan. Dit beroep dient te worden ingesteld binnen veertien dagen nadat het betreffende besluit door het bestuur aan de geschorste is medegedeeld, en wel
door een beroepschrift in te dienen bij het bestuur. Naar aanleiding van het beroepschrift neemt het
bestuur in haar eerstvolgende vergadering een besluit.
Hoofdstuk 8 WIJZIGINGEN
Artikel 1
Wijzigingen en aanvullingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door het bestuur, gaan
in nadat deze zijn bekrachtigd in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en worden daarna
gepubliceerd in het verenigingsorgaan en op de website van de vereniging.
Hoofdstuk 9 SLOTBEPALINGEN
Artikel 1
Bij aanvang van het lidmaatschap worden de nieuwe leden gewezen op de website van de vereniging
met daarop andere het huishoudelijk reglement.
De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging.
Artikel 2
Over elk geschil over de uitleg of toepassing van de bepalingen van dit huishoudelijk reglement en
over alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement (of: de statuten) niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 3
De huisstijl van de vereniging is een rood beeldmerk op witte ondergrond.
Artikel 4
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari-31 december).

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2011
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