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Schimmert, april 2014

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement geldt als aanvulling op de statuten en natuurlijk volgens
de strekking van de statuten.
1. Lidmaatschap.
a. Leeftijd.
De minimale leeftijd om lid te worden van de turnvereniging is gesteld op 4 jaar.
b. Leden.
De vereniging kent aspirant-leden tot en met 11 jaar ( geen stemrecht ), leden
vanaf 12 jaar, steunende leden, bestuursleden en ereleden.
c. Contributie.
De contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld na
voordracht door het bestuur.

2. Selectietraining.
De selectietraining is een aparte training voor hen, die minimaal meedoen aan de
wedstrijdcompetitie en/of individueel deelnemen aan regionale en nationale kampioenschappen. Toetreding tot de selectietraining geschiedt op voordracht van de
trainers. Ten behoeve van de selectietraining is er een apart selectiereglement
opgesteld, dat de instemming behoeft van turn(st)er en ouder(s).
3. Trainingen.
Het bijwonen van de wekelijkse trainingen is voor de leden een aanbeveling.
Afmeldingen dienen vooraf doorgegeven te worden aan de desbetreffende
train(st)er. Het telefoonnummer van de gymzaal is: 06-15478175.
Indien men deelneemt aan de selectietraining zijn de doordeweekse trainingen
zelfs een vereiste. Verwezen wordt naar het selectiereglement.

4. Trainingsuren.
Dagen en tijdstippen van de trainingen zijn op schema vastgelegd door het bestuur van de vereniging en zijn terug te vinden op het informatiebord in de gang.

5. Trainingen tijdens vakanties.
Met vakanties worden de vakanties bedoeld die gelden voor de basisschool
te Schimmert , deze worden op het prikbord bekend gemaakt.
In de vakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen.
Mocht hiervan door omstandigheden worden afgeweken, dan zal hiervan tijdig bericht worden gegeven.

6. Kleding.
Tijdens de lessen is alle gepaste sportkleding toegestaan. In verband met de
zaalvloer zijn gymschoenen met lichtgekleurde zolen een vereiste.
Tijdens de trainingen is het dragen van sieraden, horloges e.d. verboden.
Meisjes met lang haar dienen deze tijdens de les bijeengebonden te hebben.

7. Uniforme trainingspakken en wedstrijdkleding.
Bij een gezamenlijk presenteren elders c.q. deelname aan wedstrijden verstrekt
de vereniging uniforme trainingspakken en wedstrijdkleding. Men dient zelf
zorg te dragen voor witte sokken , wit T-shirt en witte gymschoenen. Elk lid blijft
zelf verantwoordelijk voor alle kleding die door de vereniging is verstrekt. Na afloop dient de kleding te worden ingeleverd en wordt door de turnvereniging gewassen.
9. Verzekering.
Via de KNGU heeft de vereniging een W.A.-verzekering.

10. Aanwezigheid voor iedereen.
Jaarlijks zijn er enige evenementen, waar iedereen geacht wordt aan deel te nemen , en wel : Sportzondag , Clubkampioenschappen en de Processie (kermis).
11. Bestuur.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 en maximaal 11 personen.
Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een of meerdere taken, zoals die op
het prikbord zijn weergegeven. Een bestuurslid wordt gekozen door de leden
tijdens de algemene jaarvergadering voor een periode van 3 jaar.
Bestuursleden die het Dagelijks Bestuur vormen, worden gekozen vanuit het
bestuur.

12. Sportzaal.
De zaal is telefonisch te bereiken onder nr. 06-15478175. Het gebruik van de
telefoon in de zaal is alleen toegestaan met toestemming van de train(st)er
voor dringende noodzakelijkheden. In de zaal is het verboden te roken. Het plaatsen van fietsen / bromfietsen geschiedt in de daarvoor bestemde rekken.
13. Gedrag.
Elk lid is verplicht, zowel op de trainingen als tijdens competitiewedstrijden en
evenementen, zich netjes te gedragen. Wie zich aan wangedrag schuldig maakt
kan door het bestuur met meerderheid van stemmen geschorst of geroyeerd
worden. Zie hiervoor ook de gedragsregels op de verenigingswebsite.

14. Site.
Alle informatie over contributie, lestijden, wedstrijdinformatie etc. is terug te vinden
op onze webstite: www.turnclubexcelsior.nl
15. Zaken die in bovenstaande niet vermeld worden.
Over datgene waarin deze richtlijnen niet voorzien, wordt door het bestuur
een besluit genomen.

