HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIELERSPORT TEXEL
Dit reglement is een aanvulling op de statuten. Bij een tegenstrijdigheid gelden de statuten.
Structuur vereniging
1. Om de verschillende wielersport facetten voldoende aandacht te geven, heeft de vereniging
de volgende commissies ingesteld.
a)
b)
c)
d)

Commissie
Commissie
Commissie
Commissie

Jeugdzaken
Tourfietsen
Wedstrijdfietsen
facilitair

Lidmaatschap
2. Het definitieve lidmaatschap vangt aan op de dag waarop men zich mondeling dan wel
schriftelijk of via de website van de vereniging heeft aangemeld bij de ledenadministratie.
3. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een bevestiging via de email of een
bevestigingsbrief van de ledenadministratie.
Afmelden lidmaatschap en royementen
4. Indien een lid, in of buiten de vergadering, zich in sport- en verenigingszaken wanordelijk
of in strijd met de statuten en dit reglement gedraagt, zal zulk een lid na grondig
onderzoek door het bestuur geroyeerd kunnen worden. Het is het betreffende lid
toegestaan tegen de royering in beroep te gaan. Tijdens de beroepsprocedure wordt
bedanken voor het lidmaatschap van het betreffende lid niet aangenomen.
5. Indien een erelid of lid van verdienste zicht zo gedraagt, dat hij onwaardig is erelid of lid
van verdienste te blijven, zal hij na grondig onderzoek door het bestuur en nadat hem
verdediging is toegestaan, door het bestuur geroyeerd kunnen worden.
6. In de artikelen, waarin gesproken wordt van ledenvergaderingen betreffende royementen,
worden bedoeld algemene ledenvergaderingen.
Lidsoorten en Donateurs
7. Donateurs, ereleden of leden van verdienste mogen onder geen enkele vorm schuld aan de
vereniging hebben.
8. De vereniging kent verschillende soorten leden:
a)

Seniorenlid: Het seniorenlid kan deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde
wieleractiviteiten.

b)

Jeugdlid: een jeugdlid is in ieder geval jonger dan 18 jaar en kan deelnemen aan alle door
de vereniging voor de jeugd georganiseerde wieleractiviteiten.

c)

Donateur: Een donateur wordt niet gezien als volwaardig lid van de vereniging. Een
donateur mag deelnemen aan gezamenlijke verenigingstrainingen. Bij evenementen wordt
een donateur echter niet gezien als lid van de vereniging gezien. Ledenkortingen zijn om
die reden niet van toepassing op donateurs.

d)

Erelid: een erelid wordt benoemd op de ledenvergadering door 2/3 van de uitgebrachte
geldige stemmen, dit op voordracht van het bestuur. Een erelid heeft dezelfde rechten en
plichten als ieder ander lid, met dien verstande dat een erelid geen contributie is
verschuldigd.
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Lidmaatschapaanvullingen
9. De vereniging biedt de leden verschillende lidmaatschapaanvullingen aan.
a) NTFU lidmaatschap: Leden kunnen de verenigingsfaciliteiten uitbreiden met een NTFU
lidmaatschap. De Nederlandse Toer Fiets Unie biedt onder meer een aantrekkelijke
fietsschadeverzekering.
b) Triatlontrainingen: Voor leden van Wielersport Texel met een jaarkaart bestaat de
mogelijkheid deel te nemen aan triatlontrainingen. Deze bestaan uit zwemtraining op
zondagochtend en looptraining van de Atletiekvereniging Texel (maximaal 1x per week).
c)

Lid van verdienste: een lid van verdienste wordt benoemd op de ledenvergadering door 2/3
van de uitgebrachte geldige stemmen, dit op voordracht van het bestuur. Een lid van
verdienste heeft de zelfde rechten en plichten als ieder ander lid.

Contributie
10. Zowel Leden als donateurs zijn jaarlijks contributie verschuldigd. Onder contributie wordt
verstaan: De bij de lidsoort behorende contributie aangevuld met de gekozen lidmaatschapaanvullingen. De hoogte van de verschuldigde contributie(s) kan worden geraadpleegd op de website van de vereniging.
11. De contributie is jaarlijks verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap na 1 april ingaat, dient
de contributie voor een gedeelte te worden voldaan afhankelijk van ingangsdatum.
12. De verschuldigde contributie(s)
contributiefactuur te zijn voldaan.

dienen

binnen

30

dagen

na

ontvangst

van

de

Wedstrijden, trainingen en evenementen
13. Aan wedstrijden, trainingen en evenementen die worden uitgeschreven door het bestuur
van de vereniging, kunnen alleen leden deelnemen die contributie betalen volgens artikel 8
lid a en b. Potentiële leden, mogen vijf maal deelnemen aan trainingen of clubwedstrijden,
uitgezonderd clubkampioenschappen. Zij worden wel in de uitslagen opgenomen doch
krijgen geen wedstrijdpunten. Na vijf maal te hebben deelgenomen is men verplicht de
contributie te voldoen. Vanaf dit moment krijgt men punten voor de competitie.
14. Uitzondering op deze regel vormen donateurs van de vereniging. Zij mogen deelnemen aan
trainingen. Voor club- en kampioenschapwedstrijden is ook voor donateurs artikel 13 van
toepassing.
15. Aan wedstrijden welke worden verreden onder het hoofd clubontmoeting zijn voor leden
startgerechtigd volgens artikel 8 a en b. Daarnaast zijn ook leden van de uitgenodigde
verenigingen en/of ploegen startgerechtigd zulks naar oordeel van het bestuur.
16. Wielerwedstrijden door en/of mede georganiseerd door de wielersport Texel worden
verreden onder het wedstrijdreglement. De wedstrijdleiding is gerechtigd vooraf in overleg
met het bestuur afwijkende bepalingen te stellen.
17. Alle deelnemers aan trainingen en wedstrijden, georganiseerd door de vereniging, zijn
verplicht een valhelm te dragen en een in goede staat verkerende fiets te berijden.
18. Het bestuur is gemachtigd een lid te verplichten zich medisch te laten keuren. De
vereniging organiseert deze sportkeuring. Indien een lid verzuimt zich aan bovengenoemde
bepaling te onderwerpen, kan zulks resulteren in een startverbod welke hem door het
bestuur wordt opgelegd.
19. Na een ziekte of operatie kan het algemeen bestuur in overleg met het betrokken lid en
huisarts een herkeuring opdragen. Bij niet nakoming van dit artikel zal dit lid een
startverbod worden opgelegd.
20. Leden die deelnemen aan evenementen georganiseerd door andere organisaties dienen
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zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de organisatoren en uitspraken van
de jury. De aangewezen begeleider zal bij protesten e.d. optreden als woordvoerder. De
aanwijzingen van de begeleider dienen stipt te worden opgevolgd, waarbij het verenigingsbelang boven persoonlijk belang dient te worden gesteld.
21. Indien een lid de aanwijzingen van de begeleider niet opvolgt kan dit een directe schorsing
ten gevolg hebben. Deze schorsing kan alleen door het algemeen bestuur worden
bekrachtigd of worden opgeheven. Deze schorsing houdt in dat betrokken lid tijdelijk wordt
uitgesloten tot het deelnemen aan wedstrijden in clubverband.
Aansprakelijkheid
22. Het bestuur, de leden van de commissie(s) en of andere vrijwilligers van de vereniging zijn
niet persoonlijk aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel door personen of schade aan
goederen of diefstal van eigendommen, bij evenementen die zijn georganiseerd door de
vereniging. Noch de vereniging als geheel, noch elk bestuurslid afzonderlijk, kan
aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen dat een lid overkomt tijdens of omtrent
activiteiten van de vereniging. Derden die aan activiteiten van de vereniging deelnemen
worden geacht kennis te hebben genomen van voornoemde bepalingen.
23. Wielersport Texel is een formele vereniging, met statuten en huishoudelijk reglement, die
ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Hiermee vervalt de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders, mits er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Daarnaast heeft de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering lopen.
24. Voor vrijwilligers kan de vereniging via de gemeente een collectieve verzekering afsluiten.
Vergaderingen
25. Alle leden zijn verplicht te berusten in en te voldoen aan besluiten die op een
ledenvergadering, waarop zij wel of niet aanwezig waren, rechtsgeldig genomen zijn.
Bestuur
26. Indien een bestuurszetel tijdelijk vacant komt (bij ziekte of bij andere onvoorziene
gevallen), zal het overige bestuur een persoon uit hun midden kiezen, die dan tijdelijk de
functie zal waarnemen.
27. Indien de helft van het bestuur aanwezig is, wordt het bestuur geacht voltallig te zijn. Bij
afwezigheid van de voorzitter, wijst het bestuur uit haar midden een plaatsvervanger aan.
Werkzaamheden van de bestuursleden
28. De voorzitter:
a) De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij alle officiële gelegenheden;
b) Hij is belast met de leiding en handhaving van de orde bij alle bijeenkomsten, daartoe
bijgestaan door de overige bestuursleden;
c) Hij belegt, zo nodig, vergaderingen;
d) Hij bekrachtigt met zijn handtekening de goedgekeurde notulen van de secretaris en de
verslagen van de penningmeester;
e) Hij geeft en ontneemt in rechtvaardigheid het woord aan ter vergadering zijnde sprekers.
29. De secretaris:
a) De secretaris voert in overleg met de voorzitter de briefwisseling en houdt daarvan een
kopie;
b) Hij houdt notulen der vergadering;
c) Hij doet de nodig zijnde bestellingen na machtiging door het bestuur;
d) Hij doet persoonlijk slechts die inkopen, welke voor zijn beheer nodig zijn;
e) Hij bewaart de archieven van de vereniging en verricht verder alle bezigheden, aan zijn
functie verbonden. Hij houdt notitie van de clubkampioenschappen en wedstrijden.
30. De penningmeester:
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a) De penningmeester beheert de gelden van de kas;
b) Hij int de contributie, donateurgelden en alle andere inkomsten van de vereniging;
c) Hij betaalt alle inkomende rekeningen en andere uitgaven van de vereniging na machtiging
van het bestuur;
d) Hij ontvangt de bestellingen van de secretaris en controleert ze;
e) Hij houdt de boeken bij;
f) Hij doet rekening en verantwoording op de jaarvergadering en geeft verslag omtrent de
toestand van kas en exploitatie;
g) Hij verplicht zich om steeds de boeken en bescheiden ter inzage beschikbaar te stellen aan
de commissie tot controle financieel beheer, zo dikwijls deze commissie dit wenst.
31. De werkzaamheden als in art. 2829, 30 en 31 vervat alsmede andere werkzaamheden
door het bestuur uit te voeren, kunnen in onderling overleg worden gedelegeerd aan
andere bestuursleden.
32. De secretaris neemt bij afwezigheid van de penningmeester diens functie waar.
33. De bestuursleden en andere functionarissen nemen hun functie waar zonder enige
beloning; echter zullen zij de voor de vereniging gemaakte onkosten vergoed krijgen.
34. Ieder bestuurslid of stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen te doen welke niet in
strijd zijn met deze statuten en reglementen en daarvoor een stemming verzoeken.
35. Wanneer de rust en orde door één of meerdere leden verstoord wordt, heeft de voorzitter,
wanneer hij zulks nodig acht, het recht de vergadering tijdelijk te schorsen of geheel op te
heffen.
36. Besluiten tijdens de schorsing of na de opheffing van de vergadering genomen zijn
ongeldig.
37. In gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorziet, of indien een artikel voor
meerdere uitleg vatbaar mocht zijn, neemt het bestuur een voorlopig besluit, dat tot de
eerstvolgende vergadering van kracht is. Pas dan zal een voorstel tot wijziging van de
statuten of dit reglement worden gedaan.
38. Bestuurs- of werkende leden, die gedurende de vergadering handelen als aangegeven in
artikel 35, kunnen door de voorzitter het verder bijwonen van de vergadering worden
ontzegd.
Slotbepalingen:
39. Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden besloten met tenminste
tweederde ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
40. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na aanname door de leden op de Algemene
Ledenvergadering.

Opgemaakt … ….. 2011

Voor akkoord getekend:

Voorzitter (Leo Timmers)

Secretaris (Jan-Nico van der Ploeg)

Penningmeester (Dirk Vinke)
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