HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 1
Conform artikel 17 uit de statuten kan de algemene ledenvergadering (verder te
noemen “AV” ) van Wielervereniging La Rochelle (verder te noemen “vereniging” ) bij
huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de
introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het
bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer
en gebruik van de accommodatie der vereniging en alle verdere onderwerpen,
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
ARTIKEL 2
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing voor alle leden van de vereniging en op
alle activiteiten georganiseerd door de vereniging.
ARTIKEL 3 / Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap voor de vereniging verkrijgt u door het invullen van het
inschrijfformulier en dit vervolgens in te leveren bij de secretaris of
penningmeester van de vereniging. Indien het lid nog geen 18 jaar is, dan dient
het formulier ondertekend te worden door een ouder of een meerderjarige
(wettelijk vertegenwoordiger) die tekeningsbevoegd is.
2. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzegging van het
lidmaatschap is alleen geldig als dit tenminste 1 maand vóór het begin van een
nieuwe contributieperiode, schriftelijk of per email bij het secretariaat is gemeld .
3. Leden die door wangedrag in woord of daad of op andere wijze de belangen van
de vereniging schaden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden
gezet.
ARTIKEL 4 / Contributie
1. De contributieperiode loopt van 1-1 tot en met 31-12 van ieder jaar.
2. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de AV.
3. De contributie bestaat uit een verenigingscontributie en een (indien van
toepassing) bondscontributie.
4. De contributie wordt jaarlijks geïnd door middel van een contributienota die begin
van de contributieperiode wordt toegezonden.
5. Bij tussentijdse aanmeldingen wordt de verenigingscontributie berekend vanaf de
inschrijfdatum tot het einde van de lopende contributieperiode. De
bondscontributie wordt berekend gelijk aan de bondsregels.
6. Bij niet tijdige opzegging blijft contributie over het lopende cq. nieuwe
contributiejaar verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging is er ook geen recht op
restitutie van betaalde contributie.
7. De betaling van de contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst te
geschieden.
8. Niet tijdige betaling van de verschuldigde contributie kan schorsing tot gevolg
hebben.
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ARTIKEL 5 / Algemeen
1. De vereniging organiseert periodiek evenementen voor leden. De evenementen
kunnen bijvoorbeeld trainingen, wedstrijden of meerdaagse wielrentoertochten
zijn. Per evenement wordt aangegeven wie de leiding heeft door de vereniging.
2. Voor de betrokken leiding van een evenement bestaat de mogelijkheid om
personen die al dan niet lid zijn de toegang tot het evenement te ontzeggen.
3. Elk lid dient tijdig voor de aanvang van een evenement op de (start)locatie
aanwezig zijn, te laat komen verstoort het evenement onnodig.
4. Elk lid dient zich te houden aan de aanwijzingen van degene die de leiding heeft
over het evenement.
5. De vereniging stelt algemene en persoonlijke hygiëne zeer op prijs (juiste
kleding/schoeisel/materiaal).
6. De AV stelt vast welke verenigingskleding bij welke activiteit gedragen moet
worden. Het niet dragen van de vastgestelde verenigingskleding kan uitsluiting
van die activiteit tot gevolg hebben.
7. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
kleding en/of andere persoonlijke bezittingen.
8. Via de vereniging vindt geen sportkeuring plaats. Indien u een keuring
noodzakelijk acht, dient u zich hiervoor tot uw huis- of sportarts te wenden.
9. Elk lid wordt geacht zich als een waardige sporter/ster te gedragen.
10. Elk lid dient zich niet in te laten met aangelegenheden die de naam van de
vereniging kunnen schaden.
11. Gedrag of handelingen die strijdig zijn met het reglement kunnen schorsing, dan
wel beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
12. Elk lid geeft toestemming voor publicatie van PR-materiaal (foto’s) conform de
privacywetgeving.
13. Niet-leden mogen niet deelnemen aan de verenigingstochten, tenzij aangemeld
via een tijdelijke inschrijfkaart waarna maximaal tweemaal op proef deelgenomen
mag worden.
14. De gedragscode, die opgesteld is door het bestuur, dient een ieder te
respecteren en na te komen.
15. Het bestuur bepaalt de plaats en het tijdstip waarop een vergadering gehouden
wordt.
16. Een verenigingslid werkt naar vermogen en mogelijkheden mee aan de
georganiseerde activiteiten.
17. In een separaat fietsreglement worden de specifieke regels en afspraken
vastgelegd die van toepassing zijn op alle door de vereniging georganiseerde
fietstochten.

ARTIKEL 6
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Wijzigingen in
dit reglement kunnen alleen worden genomen op de AV. Een wijziging krijgt
rechtskracht als ze met tweederde van de uitgebrachte stemmen is aangenomen.
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