HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder
a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem ‘96
b bestuur: het bestuur van de Vereniging;
c statuten: de statuten van de Vereniging;
d HR.:het huishoudelijke reglement;
e Jeugdleden: aspirant-leden van de Vereniging die jonger zijn dan zestien jaar.

ALGEMENE BEPALINGEN

INSCHRIJFGELD

Artikel 2

Artikel 5

1 De statuten en het huishoudelijk reglement
van de Vereniging en van de Koninklijke
Nederlandsche Schaatsenrijders Bond en van
andere aan schaatsen verwante
sportorganisaties zoals de Skatebond
Nederland, alsmede de bijzondere
reglementen van deze bonden bepalen de
rechten en verplichtingen van de leden en
aspirant-leden.
2 Elk lid of aspirant-lid ontvangt desgewenst
een exemplaar van de geldige statuten en het
HR. Deze zijn bij de secretaris verkrijgbaar.

1 Ieder nieuw aspirant-lid is een inschrijfgeld
verschuldigd, waarvan de hoogte telkenjare
wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
2 Voor degenen die zich als aspirant-lid
aanmelden na 6 december , respectievelijk
nadat de ijsvloer van de Vereniging is
opengesteld, wordt het inschrijfgeld
vermeerderd met het bedrag gelijk aan de
toeslag, aangeduid in artikel 10 lid 5 van het
h.r.. Indien de aanmelding plaatsvindt na 1
maart, vindt geen vermeerdering van het
inschrijfgeld plaats.

Artikel 3
LEDEN EN ASPIRANT-LEDEN
Het bestuur dient degenen die aan activiteiten
van de Vereniging deelnemen zonder lid of
aspirant-lid van de Vereniging te zijn, in kennis
te stellen van die bepalingen van het h.r., die ook
voor hen van belang zijn.
AANMELDING EN TOELATING
Artikel 4
Degene die aspirant-lid wil worden, geeft zich
daartoe op bij de secretaris. De opgave bevat ten
minste naam, voorletters, geslacht,
adresgegevens en geboortedatum. Voor
minderjarigen is de toestemming van de
wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist. Het
bestuur beslist of een kandidaat als aspirant-lid
wordt toegelaten

Artikel 6
1 Aspirant-leden hebben gelijke rechten en
verplichtingen als leden, met uitzondering
echter van het recht in de algemene
vergadering deel te nemen aan stemmingen.
2 a Een aspirant-lid wordt lid, als en wanneer
hij aan de daartoe gestelde vereisten voldoet,
tenzij het bestuur besluit hem niet als
zodanig toe te laten.
b Het bestuur stelt een aspirant-lid schriftelijk
in kennis van een dergelijk besluit tenminste
14 dagen voor de aanvang van de datum
waarop het aspirant-lid lid zou worden.
c Tegen een dergelijk besluit van het bestuur
is geen beroep mogelijk.

Artikel 7
1 Elk lid of aspirant-lid heeft het recht van de
door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en
accommodaties van de Vereniging gebruik te
maken
onder
de
voorwaarden
en
verplichtingen zoals beschreven in het h.r.
gesteld.
2 Elk lid of aspirant-lid heeft het recht om op
vertoon van een door de Vereniging
uitgereikt lidmaatschapsbewijs en na betaling
van de in artikel 11 lid 1 van het h.r.
genoemde aanvullende bijdrage binnen de
door het bestuur vastgestelde openingstijden
gebruik te maken van de ijsvloer van de
Vereniging.
3 Elk lid of aspirant-lid heeft het recht binnen
de door het bestuur vastgestelde
openingstijden en na betaling van de in
artikel 11 lid 2 van het h.r. genoemde
aanvullende bijdrage gebruik te maken van
de skeelerbaan, de skateboardbaan en de
overige accommodaties van de Vereniging.
4 Binnen de beperkingen op grond van het
bepaalde in artikel 20 van het h.r. heeft elk
lid of aspirant –lid het recht na betaling van
de in artikel 11 lid 2 van het h.r. genoemde
aanvullende bijdrage deel te nemen aan
wedstrijden, toertochten, trainingen of andere
bijzondere activiteiten van de Vereniging.

Artikel 8
Elk lid of aspirant-lid is gehouden de bepalingen
van de in artikel 19 lid 2 van het h.r. genoemde
baan- of gebruiksreglementen strikt op te volgen.
DONATEURS
Artikel 9
1 De algemene vergadering bepaalt telkenjare
de minimumbijdrage aangeduid in artikel 5
lid 4 van de statuten.
2 Elke donateur heeft het recht de algemene
vergadering bij te wonen.
3 Aan elke donateur zal het verenigingsorgaan
worden toegezonden.
CONTRIBUTIES
Artikel 10
1 De contributie wordt jaarlijks door de
algemene vergadering vastgesteld.

2 Elk lid of aspirant-lid draagt er zorg voor, dat
de Vereniging zo spoedig mogelijk beschikt
over de gegevens nodig voor een ordelijke
wijze van inning van de contributie.
3 Het bestuur draagt er zorg voor, dat elk lid of
aspirant-lid telkenjare vóór 1 november in
de gelegenheid wordt gesteld de
verschuldigde contributie te voldoen.
4 De contributie dient telkenjare vóór 6
december te zijn voldaan.
Bij gebreke daarvan komen, net zo lang tot
de contributie alsmede de in lid 5 van dit art.
genoemde toeslag is voldaan, de navolgende
rechten te vervallen:
a het recht om uit hoofde van het
lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap
gebruik te maken van de ijsvloer van de
Vereniging;
b het recht om uit hoofde van het
lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap
gebruik te maken van de skeelerbaan, de
skateboardbaan en de overige
accomodaties van de Vereniging.
c het recht om uit hoofde van het
lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap
deel te nemen aan, door of mede door de
Vereniging georganiseerde wedstrijden,
toertochten, trainingen of andere
bijzondere activiteiten;
d het recht een functie of taak uit te oefenen.
5 De algemene vergadering bepaalt het extrabedrag dat als toeslag moet worden betaald
ingeval de contributie niet voor de in het
vorige lid genoemde datum is voldaan.
Eveneens bepaalt de algemene vergadering
het extra-bedrag dat als toeslag moet worden
voldaan ingeval de contributie eerst wordt
voldaan, nadat de ijsvloer van de Vereniging
is opengesteld.
6 Voor deelname aan een gedeeltelijk
verenigingsjaar is in principe het gehele
bedrag van de contributie verschuldigd.
Persoonlijke of andere vorderingen mogen
niet met de contributie van de Vereniging
worden verrekend.
7 Zo spoedig mogelijk na de voldoening van
de contributie en als bewijs daarvan zal
telkenjare aan elk lid of aspirant-lid een
lidmaatschapsbewijs worden verstrekt. Dit
lidmaatschapsbewijs is strikt persoonlijk.
8 Indien in enig jaar vóór 6 december gebruik
kan worden gemaakt van de ijsvloer, blijft
het lidmaatschapsbewijs van het
voorafgaande verenigingsjaar geldig tot deze
datum.

Artikel 11
1 In geval van een langdurige ijsperiode is het
bestuur gerechtigd van de leden en aspirantleden die gebruik maken van de ijsvloer
een aanvullende geldelijke bijdrage te vragen,
indien de financiële situatie van de
Vereniging dat noodzakelijk maakt.
2 Het bestuur is gerechtigd van de leden of
aspirant-leden een aanvullende geldelijke
bijdrage te vragen voor het gebruik maken
van andere accommodaties van de
Vereniging dan de ijsvloer en voor deelname
aan door of mede door de Vereniging
georganiseerde wedstrijden, toertochten,
trainingen of andere bijzondere activiteiten.
Artikel 12
Het bestuur is gerechtigd aan een lid of aspirantlid dat schriftelijk te kennen geeft, dat hij geen
gebruik zal maken van de sportfaciliteiten die de
Vereniging biedt, een vermindering van de
contributie te verlenen.
In dat geval zal aan een aspirant-lid evenmin
inschrijfgeld worden gevraagd. Nadien is hij
eerst gerechtigd van deze sportfaciliteiten
gebruik te maken, nadat hij het inschrijfgeld
heeft voldaan dat was vastgesteld voor het jaar
van zijn aanmelding.

Art.15
Het bestuur zal na toetsing een opgegeven
agendapunt op de agenda plaatsen, mits een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een lid
of aspirant-lid tenminste een maand voor een
algemene vergadering door het bestuur is
ontvangen. In dat geval geeft het bestuur hiervan
zo spoedig mogelijk kennis aan de leden en
aspirant-leden.
COMMISSIES
Artikel 16
1 Het bestuur maakt met personen en
commissies – of de voorzitters
daarvan – die op grond van artikel 12 lid 3
van de statuten onderdelen van haar taak
uitvoeren, de noodzakelijke werkafspraken.
2 Het bestuur streeft er nadrukkelijk naar zich
in elke commissie door tenminste één
bestuurslid te laten vertegenwoordigen.
3 Het bestuur draagt zorg voor aansturing van
de commissies en de coördinatie van de
taken en werkzaamheden ervan, onder meer
door een schema op te stellen voor de tijden
waarbinnen commissies bepaalde taken of
werkzaamheden verricht dienen te hebben
ofwel waarbinnen contacten met andere
commissies gelegd dienen te zijn.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17
Artikel 13
Het bestuur stelt de agenda van de
jaarvergadering vast met inachtneming van de
bepalingen van artikel 18 van de statuten.
Artikel 14
Het bestuur stelt de agenda van de
beleidsvergadering vast met dien verstande dat
deze agenda onder meer bevat:
a vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid
voor het komende verenigingsjaar;
b vaststelling van de taken van de commissies
voor het komende verenigingsjaar;
c bespreking van de voorlopige begroting voor
het komende verenigingsjaar;
d vaststelling van het aantal dagen als bedoeld
in artikel 18 lid 1 letter a van het h.r.;
e voorlopige vaststelling van de contributie en
de overige bijdragen voor het komende
verenigingsjaar.

Elke commissie brengt over de voortgang van
haar werkzaamheden tijdig en regelmatig verslag
uit bij het bestuur.
TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIES
VAN DE VERENIGING
Artikel 18
1a De algemene vergadering bepaalt telkenjare
het aantal dagen waarop de ijsvloer
uitsluitend toegankelijk is voor leden en
aspirant-leden. Dit aantal dagen mag ten
hoogste drie bedragen en mag slechts gelden
tijdens de eerste ijsperiode.
b Aan degenen die geen lid of aspirant-lid van
de Vereniging zijn, kan buiten de hierboven
genoemde dagen toegang worden verleend
tot de ijsvloer, de skeelerbaan, de
skateboardbaan of de overige accommodaties
van de Vereniging na betaling van
toegangsgeld.

c De algemene vergadering bepaalt de hoogte
van dit toegangsgeld.
Artikel 19
1 Het bestuur bepaalt, op welke tijden de
ijsbaan, de skeelerbaan, de skateboardbaan
en de overige accommodaties van de
Vereniging geopend en gesloten zijn.
2 Het bestuur is gerechtigd de ijsvloer, de
skeelerbaan, de skateboardbaan en de overige
accommodaties van de Vereniging geheel of
gedeeltelijk gesloten te verklaren vanwege:
a weersomstandigheden
b veiligheidsredenen
c toestand van de ijsvloer
d andere redenen

Artikel 22
De bevoegdheid tot het opleggen van straffen
ligt uitsluitend bij het bestuur. De volgende
straffen kunnen worden opgelegd:
a een verbod aan de betrokkenen om één of
meerdere accommodaties van de Vereniging te
betreden gedurende maximaal één jaar;
b een uitsluiting van betrokkene van één of meer
officiële wedstrijden, trainingen of andere
activiteiten.
Artikel 23

ORGANISATIE

Sancties door een bestuur van enige bond of
organisatie waarvan de Vereniging lid is, worden
onverkort overgenomen en door het bestuur
nogmaals gewogen.

Artikel 20

Artikel 24

1 Tijdens de openstelling van de ijsvloer en
tijdens evenementen van de Vereniging
wordt het bestuur vertegenwoordigd door één
of meer bestuursleden en/of door het bestuur
aan te wijzen personen. Deze laatsten zijn
bevoegd, waar nodig, namens het bestuur de
nodige aanwijzingen te geven ter
bevordering van een goede gang van zaken.
2 Het bestuur stelt voor elk van de
accommodaties van de Vereniging en voor
elke activiteit per beoefende sport een
reglement van gebruik vast.
3 Elke gebruiker van een accommodatie van
de Vereniging of deelnemer aan een activiteit
is verplicht zich strikt te houden aan
reglementen en aanwijzingen als bedoeld in
artikel 20 lid1 en lid 2. Indien een gebruiker
of deelnemer hieraan niet voldoet, zijn het
bestuur of de door hem aangewezen personen
in uiterste instantie gerechtigd de betreffende
gebruiker of deelnemer te weren.
Artikel 21
Het bestuur is gerechtigd beperkingen te stellen
aan het aantal deelnemers aan door of mede door
de Vereniging georganiseerde wedstrijden,
toertochten, trainingen of andere bijzondere
activiteiten.

STRAFFEN

Tegen een straf kan binnen 14 dagen na
aanzegging schriftelijk beroep worden
aangetekend bij de commissie van beroep als
bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten. Het
aantekenen van beroep leidt niet tot uitstel van
de opgelegde straf. De commissie van beroep
brengt binnen twee maanden nadat het beroep is
ingesteld advies uit aan het bestuur. Daarna
beslist het bestuur.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 25
Het deelnemen aan activiteiten van de
Vereniging geschiedt voor eigen risico en
verantwoording van de deelnemer. De
Vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor enig
letsel of schade.
SPONSORING EN RECLAME
Artikel 26
1 Sponsoring van de Vereniging dient de
volgende doelstellingen:
- Verbetering van de voorwaarden om de
doelstellingen uit te kunnen voeren;
- Vergroting van de sociale en
maatschappelijke functie;
- Verbetering ten aanzien van activiteiten en
faciliteiten.

2 Bestuur en sponsorcommissie hebben de
taak sponsor- en reclameactiviteiten te
ontplooien.
3 Het bestuur draagt zorg voor het bestaan en
het functioneren van de sponsorcommissie.
Het bestuur benoemt en ontslaat de leden
ervan tijdens de Algemene Ledenvergadering.
4 Over de taken betreffende sponsor- en
reclameactiviteiten maken bestuur en
sponsorcommissie zoveel mogelijk
werkafspraken.
Artikel 27
Eén van de taken van de sponsorcommissie is het
maken van een sponsorplan. Het sponsorplan
maakt onderdeel uit van het beleidsplan.
Artikel 28
1 Sponsoring en reclame worden vastgesteld in
het Sponsorreglement.
2 Het Sponsorreglement wordt vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering.
KLEDING

Artikel 32
1 De leden van de Vereniging met een KNSBlicentie zijn verplicht de vastgestelde
verplichte schaatskledingstukken te dragen
tijdens:
- Officiële nationale en internationale
wedstrijden onder auspiciën van de KNSB en
/of ISU;
- Officiële wedstrijden onder auspiciën van de
KNSB;
- De KNSB-trainingen tijdens de licentie-uren;
- De door het bestuur vastgestelde activiteiten.
2 De leden van de vereniging met een SBNlicentie zijn. verplicht de vastgestelde
verplichte skeelerkledingstukken te dragen
tijdens:
- Officiële wedstrijden onder auspiciën van de
SBN;
- De door het bestuur vastgestelde activiteiten.
3 De leden van de Vereniging worden verzocht
tijdens de zomertraining skeelertochten en –
trainingen en andere verenigingsactiviteiten
zoveel mogelijk de vastgestelde verenigingskleding te dragen.
Artikel 33

1 De leden van de Vereniging presenteren zich
tijdens verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk
in de vastgestelde verenigingskleding.
2 De kleding dient bij voorkeur te bestaan uit de
verenigingskleuren lichtblauw en donkerblauw.

1 Voor de Vereniging gelden ten aanzien van de
schaatskleding de door de KNSB vastgestelde
voorschriften voor wat betreft de individuele
en collectieve sponsoruitingen.
2 Voor de Vereniging gelden ten aanzien van de
skeelerkleding de door de SBN vastgestelde
voorschriften voor wat betreft de individuele
en collectieve sponsoruitingen.

Artikel 30

SLOTBEPALINGEN

Het bestuur stelt, na overleg met de
schaatscommissie, de schaatskleding vast.
Het bestuur stelt, na overleg met de
skeelercommissie, de skeelerkleding vast.
Het bestuur stelt de overige kledingstukken vast.

Artikel 34

Artikel 31

Artikel 35

De schaatskleding, de skeelerkleding en overige
kledingstukken kennen één of meerdere verplicht
gestelde kledingstukken.
Het bestuur stelt, na overleg met de schaatscommissie, de verplichte schaatskleding vast.
Het bestuur stelt, na overleg met de skeelercommissie, de verplichte skeelerkleding vast.
Het bestuur stelt de overige verplichte
kledingstukken vast.

Tot wijziging van het HR kan alleen worden
besloten door een algemene
vergadering met tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel tot
wijziging dient deel uit te maken van de agenda
voor de betreffende algemene vergadering.

Artikel 29

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk
reglement nadere regels stellen. Deze mogen niet
in strijd zijn met de bepalingen van de statuten of
de wet.

Artikel 36
In alle gevallen, waarin het HR. niet voorziet,
beslist het bestuur.

