
Huishoudelijk reglement

Art. 1
Het clubtenue bestaat uit rode broek en wit shirt met hierop het logo van AV'23.
Van de leden kan worden verlangd dat, indien zij een trainingspak of daarmee
gelijk te stellen kledingstuk dragen, dit is voorzien van een rugembleem waarop
de naam van de sponsor voorkomt. Een en ander voor zover dit niet in strijd is
met de reglementen van de ATLETIEKUNIE.
Art. 2
Een kandidaat-meerderjarig lid dient zijn verzoek om als lid te worden
toegelaten bij het bestuur in met een volledig ingevuld en door hem/haar
ondertekend aanmeldingsformulier.
Voor een kandidaat-minderjarig lid wordt de handtekening van één der ouders of
verzorg(st)ers verlangd.
Art. 3
Het lid kan
de statuten en het huishoudelijk reglement nalezen op de website van AV’23. Na  aanmelding bij de
ATLETIEKUNIE ontvangt het lid digitaal het  lidmaatschapsnummer.
Art. 4
De verschuldigde contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het
kan desgewenst in gedeelten worden betaald, echter met dien verstande dat
uiterlijk 1 maart van het jaar de eerste helft en uiterlijk 1 juli de tweede
helft van de vastgestelde contributie voldaan dient te zijn.
De in de loop van het jaar toegetreden leden betalen naar evenredigheid van de
in het jaar nog niet verstreken maanden.
Het bestuur kan op schriftelijk verzoek van een lid besluiten tot vermindering
van het contributiebedrag van dat lid. Deze vermindering geldt voor de duur van
een jaar. Zonodig kan op aanvraag van het lid verlenging plaatsvinden, telkens
voor de duur van één jaar.
Art. 5
Het niet nakomen van de contributieplicht kan opzegging van lidmaatschap namens
de vereniging tot gevolg hebben.
Art. 6
a. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten.
b. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter kiezen. Deze vervangt de
voorzitter bij diens afwezigheid als leider van vergaderingen en bijeenkomsten.
c. De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging.
Van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en
verricht voorts alle werkzaamheden die volgens de bestaande gebruiken aan zijn
functie verbonden zijn.
d. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, int de
contributies, subsidies, giften en andere inkomsten en doet de uitgaven die door
het bestuur zijn goedgekeurd en draagt zorg voor de financiële administratie.
Art.7
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het
dagelijks bestuur draagt zorg voor een behoorlijke afwikkeling van de lopende
zaken en neemt een beslissing in spoedeisende gevallen, als ook in alle gevallen
waartoe enig artikel van dit reglement de bevoegdheid geeft.
Art. 8
Binnen acht dagen na het aftreden van een bestuurslid, ongeacht de oorzaak of de
reden, is deze verplicht de in zijn bezit zijnde stukken en bescheiden van de
vereniging, aan een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid over te dragen.



Art. 9
Besluiten door de algemene ledenvergadering en/of door het bestuur genomen op
grond van de statuten en/of van het huishoudelijk reglement, die ter kennis van de leden worden
gebracht, bijvoorbeeld door middel van een mededeling op de website van AV’23, zijn bindend voor
alle leden.
Art. 10
a. Stemgerechtigde leden hebben het recht voorstellen en punten op de agenda van
de algemene ledenvergadering te plaatsen. Deze dienen ten minste drie weken voor
de vergadering schriftelijk aan de secretaris te worden doorgegeven.
b. Voorstellen en punten later dan drie weken voor de algemene vergadering
ingekomen, kunnen slechts bij aangenomen motie van orde op de agenda worden
geplaatst.
c. Op de definitieve agenda van de algemene ledenvergadering publiceert het
bestuur de tekst van de voorstellen en de namen van de kandidaten voor de te
vervullen functies.
Art. 11
a. Over elk voorstel, geen personen betreffende, wordt afzonderlijk gestemd. Is
meer dan één voorstel over hetzelfde onderwerp op reglementaire wijze ingediend,
dan wordt het voorstel dat naar het oordeel van de voorzitter de verste
strekking heeft, het eerst in stemming gebracht.
b. Een voorstel is aangenomen wanneer niemand stemming verlangt of wanneer het
meer dan de helft van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemming heeft
verkregen, tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen.
c. Staken de stemmen over een voorstel, dan is het voorstel verworpen.
Art. 12
Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht tijdens de vergadering amendementen in
te dienen. Deze worden vóór het voorstel in stemming gebracht. Het amendement
dat naar de mening van de voorzitter de verste strekking heeft, wordt het eerst
in stemming gebracht.
Art. 13
a. Er zijn commissies van tijdelijke en van blijvende aard.
b. Alle commissies, met uitzondering van de kascommissie, vormen een onderdeel
van de totale Organisatie van de vereniging en zijn derhalve verantwoording
verschuldigd aan het bestuur.
c. Commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld en/of door een algemene
vergadering.
Art. 14
a. De technische commissie bestaat uit tenminste drie leden.
b. De leden van deze commissies verdelen onderling hun taken en functies.
c. De technische commissie stelt de vertegenwoordigende ploegen samen en heeft
het recht te beslissen over het al dan niet deelnemen aan wedstrijden door de
leden.
d. De technische commissie beheert het materiaal en draagt er zorg voor dat dit
steeds ter beschikking van de leden is. Zij beslist welk materiaal door een
atleet/atlete kan worden gebruikt.
e. De technische commissie adviseert het bestuur omtrent de aankoop van
materiaal.
f. De technische commissie coördineert de trainingen.
Art. 15
a. Het lid dat aan een wedstrijd deelneemt, vertegenwoordigt de vereniging. Hij
is verplicht in clubtenue aan wedstrijden deel te nemen, conform het
wedstrijdreglement van de ATLETIEKUNIE. Indien aan deze voorwaarde niet of niet



voldoende wordt voldaan, kan een bestuurslid of een lid van de technische
commissie het lid ter plaatse van deelneming uitsluiten.
b. Tenzij van overmacht sprake is en dit kan worden aangetoond, is het niet
toegestaan een voor de wedstrijd gedane inschrijving niet na te komen. Bericht
van verhindering dient tijdig in het bezit te zijn van de secretaris van de
technische commissie. Eventuele boetes, opgelegd door de ATLETIEKUNIE, als gevolg van
het niet nakomen van een inschrijving, worden aan het betreffende lid in
rekening gebracht.

Art. 16
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht
door de algemene ledenvergadering.
a. Op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden
b. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste
tweederde van de uitgebrachte stemmen.
c. Een oproep tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient tenminste veertien dagen
voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd te worden met de woordelijke
tekst van de wijziging en voorts ter inzage in het clubgebouw gelegd te worden.
d. Een wijziging in het huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag dat
dit officieel aan de leden is bekend gemaakt.
Art. 17
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.

Aldus vastgesteld en aangenomen in de algemene ledenvergadering van 2 maart
2000.


