HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Trias Shorttrack Leeuwarden
__________________________________________________________________
Art. 1 Definities
Vereniging
Bestuur
Leden
Bond
Gewest
GTC

- Vereniging Trias Shorttrack Leeuwarden, opgericht d.d. 20 december 1996
(voorheen Stichting Verenigde Leeuwarder IJsclubs “Trias” opgericht in 1979.
- het bestuur van de betreffende vereniging als genoemd in art 2 van dit
reglement.
- natuurlijke personen die door het betalen van de contributie lid zijn van de
vereniging.
- Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
- Bond van IJsclubs, Gewest Friesland van de K.N.S.B.
- Gewestelijk Technische Commissie Shorttrack

Art 2 Naam en Zetel
De naam van de vereniging is Trias Shorttrack Leeuwarden. De vereniging kiest haar domicilie ten huize
van de secretaris.
Art. 3 Inrichting
De vereniging bestaat uit een bestuur, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens dit
reglement of door aanwijzing van het bestuur belast zijn met een nader omschreven taak.
Art.4 Doel
De vereniging heeft tot doel het schaatsen rijden in het algemeen te bevorderen en in het bijzonder het
shorttrack schaatsen. Tevens het geven van de nodige faciliteiten ter beoefening van deze schaatssport
aan de leden.
Art 5 Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a) het houden van ijstrainingen voor de leden
b) het houden van zomertrainingen voor de leden
c) het houden van wedstrijden voor de leden.
d) indien mogelijk en voor zover de beschikbare accommodatie dit toelaat het uitschrijven van
wedstrijden met vrije deelname of op uitnodiging. Verder zal zij alle middelen aanwenden die aan het
doel bevorderlijk kunnen zijn.
Art 6 Leden
Men kan als lid door het bestuur tot de vereniging worden toegelaten. Natuurlijke personen kunnen zich
schriftelijk bij het bestuur aanmelden.
6.1
Het lidmaatschap eindigt door;

a) overlijden van het lid
b) schriftelijk bedanken, uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het boekjaar
(van 1 juli t/m 30 juni) zoals omschreven in art 14.
c) royement als gevolg van handelen in strijd met de geest van dit reglement met
verwijzing naar artikel 12 van het reglement.
d) het niet nakomen van de contributieplicht zoals in artikel 15 omschreven.
e) door schriftelijke opzegging van het bestuur van de vereniging. (met vermelding van reden)
Art 7 Geldmiddelen
Mogelijkheden tot het verwerven van inkomsten zijn:
1. Contributies
2. Donaties
3. Sponsoring
4. Reclame
5. Subsidies
6. Legaten
7. Schenkingen
Art. 8 Donateurs en Sponsors
Donateurs en sponsors kunnen zijn: natuurlijke- en rechtspersonen welke de vereniging een bijdrage
verstrekken ter verwezenlijking van haar doel.
Art. 9 Aansluitingen en verplichtingen
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, verder aangeduid als
de “Bond".
De leden van de vereniging zijn onderworpen aan de statuten en bepalingen van de Bond.
Art. 10 Werkgebied
Het werkgebied van de vereniging wordt bepaald in overleg met het bestuur van het Gewest Friesland van
de Bond of een zijner organen.
Art. 11 Rechten
11.1
Deze voorstellen moeten schriftelijk ingediend worden mede ondertekend door drie meerderjarige leden.
11.2
Het bestuur beslist over deze voorstellen en maakt zijn besluit schriftelijk of via het informatieblad aan de
leden bekend.
Art. 12 Verplichtingen
De leden zijn verplicht;
a . de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in art. 3
na te leven.
b. de statuten en de reglementen van het Gewest Friesland en van de Bond, de besluiten van deze organen,
alsmede de door deze organen van toepassing verklaarde bepalingen na te leven.
c. zich te onthouden van alles wat de belangen van de Bond, het Gewest van de Bond, de vereniging en de
schaatssport in het algemeen kan schaden
Art. 13 Bestuur

13.1

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. te weten een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris, of maximaal zeven personen die meerderjarig moeten zijn.
13.2 a. Ieder bestuurslid treedt 3 jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
2 b Een ingevolge art. 13.2 a. aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, indien zich geen andere
kandidaten hebben gemeld. Eventuele tegenkandidaten kunnen voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk en ondertekend door minimaal drie leden bij het bestuur worden ingediend.
2 c Het bestuurslid, die in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop het lid in
wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.
13.3
Het bestuur kan een mede- bestuurslid schorsen of royeren indien het daartoe termen aanwezig acht.
Voor een daartoe te nemen besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de stemmen
van het volledige bestuur.
13.4
Het bestuur vergadert minstens eenmaal per zes weken, of zoveel vaker als nodig is. Van het verhandelde
in elke vergadering wordt door de secretaris of notulist notulen gemaakt, die door de vergadering worden
vastgesteld en goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
13.5
Goedkeuring van voorstellen zoals bedoeld in artikel 11.1 en artikel 26 vereisen een meerderheid van
minstens twee/derde van de stemmen van het volledige bestuur. Het bestuur zorgt voor de naleving van
dit huishoudelijk reglement.
Het draagt zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten. Het benoemt waar het bestuur nodig acht
speciale commissies en wijst personen aan voor bepaalde functies. Het benoemt of ontslaat bezoldigd
personeel en stelt zijn salaris c.q. onkostenvergoeding vast.
Art. 14 Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
Art. 15 Contributie leden
15.1
De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
15.2
De leden zijn verplicht de contributie uiterlijk binnen 1 maand na de vermelde vervaldatum te voldoen.
15.3
Bestuursleden en leden van verdienste zijn vrij van contributieplicht.
Art. 16 Andere geldelijke verplichtingen
Bij het deelnemen aan trainingen, wedstrijden, demonstraties en/of andere activiteiten kan in verband met
de daaraan verbonden kosten van de deelnemers inschrijfgeld worden verlangd.
Art. 17 Financiën
Twee maanden voor het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester van het bestuur een
begroting opgesteld welke ter goedkeuring aan de medebestuursleden wordt voorgelegd.
Gedurende het schaatsseizoen doet de penningmeester tijdens iedere bestuursvergadering verslag van de
exploitatie aan het bestuur.
Art. 18 Algemene Ledenvergadering
18.1
Deze vergadering vindt minimaal 1 x per jaar plaats nl. in de maand van de opening van de ijshal, zijnde
de maand oktober.
18.2
Contactbijeenkomst
Het bestuur kan een jaarlijkse contactavond voor de leden van zijn vereniging beleggen. Hiervoor kunnen
ook de ouders van de minderjarige leden worden uitgenodigd.

Art 19 Trainingen
19.1
De ijstrainingen vinden plaats op de baan van de Leeuwarden IJshal.
19.2
De leden dienen tijdens de trainingsuren de aanwijzingen van de trainer(s), bestuur en dat van het
bestuur en personeel van de Leeuwarder IJshal op te volgen.
19.3
Leden die als gastlid bij andere Shorttrack verenigingen of clubs de trainingen willen bijwonen, dienen
hiertoe in overleg te treden met de wedstrijdsecretaris.
Art. 20 Selectie.
20.1
Het bestuur behoudt zich het recht voor in overleg met het GTC shorttrack, leden te selecteren en
daarvoor extra faciliteiten te scheppen. De normen voor de selectie zullen door de wedstrijdsecretaris in
overleg met de GTC shorttrack en de trainers worden vastgesteld met medeweten van het bestuur.
20.2
De leden die geselecteerd zijn dienen, indien mogelijk, alle selectietrainingen te bezoeken. In bijzondere
gevallen, zoals b.v. studie of ziekte, dient de geselecteerde in contact treden met selectietrainer of de
daartoe aangewezen persoon van de GTC shorttrack om hiervan af te wijken.
20.3
Indien een geselecteerde van de vereniging wordt aangewezen voor deelname in een nationaal team of
anderszins, zal hij/zij aan deze uitnodiging gehoor dienen te geven.
20.4
Bij nalatigheid, onsportief of onbehoorlijk gedrag of het niet regelmatig deelnemen aan de
selectietrainingen zal de geselecteerde geen gebruik meer mogen maken van de extra faciliteiten die voor
deze groep bestemd zijn. Zulks ter beoordeling van de selectietrainer en de GTC shorttrack.
Art. 21 Wedstrijden
Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid zich in te schrijven voor deelname aan de wedstrijden die
voldoen aan de bepalingen van de Bond. Inschrijving voor bedoelde wedstrijden moet altijd via de
wedstrijdsecretaris plaatsvinden.
Art. 22 Kleedruimten
De kleedruimten in de IJshal worden ter beschikking gesteld. De aanwezige leden zijn dan ook
verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de kleedruimten. De leden zijn verplicht de
kleedkamers schoon achter te laten.
Art. 23 Aansprakelijkheid
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de leden en zijn/haar eigendommen,
voortvloeiende uit deelname aan (voor, tijdens en na) de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten of
uit welke hoofde dan ook.
Art. 24 Verhaalsrecht
Indien de vereniging gehouden is tot het vergoeden van schade ten gevolge van vernielingen en/of
anderszins onbehoorlijk gedrag van haar leden, zal zij deze claim onverwijld op de veroorzaker of zijn/haar
ouders of verzorgers verhalen.
Art. 25 Sponsoring
25.1
Het bestuur heeft de mogelijkheid bedrijven c.q. instellingen of personen te benaderen die mogelijk bereid
zijn de activiteiten van de vereniging financieel te ondersteunen dan wel hiertoe acquisitie te ondernemen.

25.2
25.3
25.4

Het bestuur zal in overleg met de sponsor de mogelijkheid van promotie activiteiten voor het bedrijf of de
instelling onderzoeken en vaststellen.
De leden zijn onderworpen aan de voorwaarden gesteld in een contract dat het bestuur met de sponsor is
aangegaan.
Het voornoemde contract zal moeten voldoen aan het sponsorcontract van de Bond en ter goedkeuring
aan de Bond moeten worden overlegd.

Art. 26 Huishoudelijk Reglement
26.1
Wijzigingen in, c.q. aanvullingen op het huishoudelijk reglement kunnen niet anders worden aangebracht
dan door het bestuur van de vereniging.
26.2
Wijzigingen of aanvullingen in het reglement dienen schriftelijk aan de leden te worden medegedeeld of in
het informatieblad te worden gepubliceerd.
26.3
Wijzigingen mogen noch in strijd zijn met de statuten van de vereniging, noch met de relevante
bepalingen in een op de wijze onder artikel 25.3 afgesloten sponsorcontract.
Art. 27 Slotbepaling
27.1
Alvorens het reglement in werking treedt, zal het bestuur de volgende procedure volgen;
a.
Het bestuur belegt een bijeenkomst voor zijn leden waarop het concept Huishoudelijk Reglement wordt
toegelicht. De leden kunnen voor de bijeenkomst kennis nemen van de inhoud van het Huishoudelijk
Reglement.
b.
Na verwerking van de door de leden ingediende en door het bestuur overgenomen wijzigingen en/of
aanvullingen op het concept reglement zal het ter goedkeuring op de eerstvolgende bestuursvergadering
worden vastgesteld.
27.2
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 1 november 1999.
27.3
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd,
d.d. l november 1999.
De voorzitter,
S. Kalsbeek.

De secretaris,
W. Kuipers-Leiseboer.

De penningmeester,
D. Hoeksema.

