Huishoudelijk reglement van badmintonvereniging Noordhove
Artikel 1: LEDEN
1)
2)
3)

Leden zijn verplicht eventuele adreswijzigingen bij het bestuur te melden.
Bij het bereiken van het maximaal aantal leden worden nieuwe leden op een wachtlijst geplaatst.
Indien leden op een wachtlijst staan niet maximaal 14 dagen na oproep verschijnen, worden zij van deze lijst
verwijderd.
Introducees mogen meegenomen worden, indien er voldoende plaats is en het bestuur hiervan op de
hoogte is gesteld.

4)

Artikel 2: OPZEGGING
1)

Opzegging dient schriftelijk, één kalendermaand van tevoren per betreffende termijn, aangegeven te
worden middels een opzegformulier dat door het bestuur wordt verstrekt.
Het opzegformulier dient persoonlijk aan het bestuur worden verstrekt.
Er vind geen restitutie van de contributie plaats van de maanden dat er niet gespeeld kan worden i.v.m.
blessure en/of andere zaken.
Leden dienen er zelf zorg voor te dragen op tijd op te zeggen.
2)
Er vind geen restitutie van de contributie plaats van de maanden dat er niet gespeeld kan worden i.v.m.
blessure en/of andere zaken.

Artikel 3: CONTRIBUTIE
1)

2)

De leden dienen hun contributie over te maken naar de wijkvereniging en dienen hiervoor zelf zorg te
dragen. De contributie dient per jaar, vooraf betaald te worden voor het ingaan van de betreffende
periode. Januari t/m december dient betaald te worden voor 30 november voorafgaand aan het nieuwe
tijdvak.
Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan wordt na 1 maand toegang tot de zaal
geweigerd.

Artikel 4: BESTUUR
1)
2)
3)

De leiding behoudt het recht om een lid met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te ontzeggen.
Het bestuur geeft leiding aan, en houdt toezicht op het verenigingsleven. Het bestuur draagt zorg voor het
naleven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Klachten dienen aan het bestuur gemeld te worden.

Artikel 5: SUBCOMMISSIE
1)
2)

Trainers die zich op vrijwillige basis hebben opgegeven dienen zich aan de gemaakte afspraken te houden.
Per seizoen dienen zij schriftelijk een draaiboek te maken die door hen en het bestuur ondertekend wordt.
Het ontvangstcomité dient elk nieuw lid op te vangen en te begeleiden.

Artikel 6: ALGEMENE VERORDENINGEN
1)
2)
3)

Het is niet toegestaan om met drank, rook of etenswaren zich in de zaal te begeven. De zaal moet vrij van
rommel zijn indien een andere vereniging gebruik van de zaal wil maken.
Het is niet toegestaan om de sportzaal met buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen te betreden.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor de door de leden opgelopen letsel en voor schade aan en/of
vermissing van persoonlijke eigendommen.

