Huishoudelijk Reglement van de Atletiekvereniging Suomi, gevestigd te Velsen
Toelating
Art. 1
1.
Zij die conform de bepalingen in de Statuten als lid zijn toegetreden, zijn eenmalig verplicht
inschrijfgeld te betalen.
2.
Dit inschrijfgeld dient te worden voldaan tegelijk met de eerste contributiebetaling.
3.
De hoogte van dit inschrijfgeld wordt bepaald door het bestuur.
4.
Ieder nieuw lid wordt geacht kennis te nemen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Statuten en Huishoudelijk Reglement staan op de website van AV Suomi. Voor zover
het nieuwe lid de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, geldt dit voor de wettelijke vertegenwoordiger van het nieuwe lid.
Tuchtrechtspraak
Art. 2
1.
Het handelen of nalaten van handelen in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement
en/of besluiten van organen van de vereniging kan strafbaar zijn. Dit geldt ook voor handelen
of nalaten van handelen waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.
Tevens kan strafbaar zijn het handelen of nalaten van handelen in strijd met de wedstrijdbepalingen, de Statuten, Reglementen en/of besluiten van organen van de Atletiekunie. Dit geldt
ook voor handelen of nalaten van handelen waardoor de belangen van de Atletiekunie worden
geschaad.
3.
Het bestuur of de algemene vergadering is bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld
in de leden 1 en 2 de volgende straffen op te leggen: a. waarschuwing, b. schorsing, c. royement.
4.
Geen lid kan worden gestraft als het lid geen gelegenheid is gegeven zich te verdedigen.
5.
Binnen één maand nadat het betrokken lid in kennis is gesteld van de hem opgelegde straf kan
hij schriftelijk beroep aantekenen bij de algemene vergadering of een daartoe door de jaarvergadering aangewezen orgaan.
6.
Schorsingen kunnen ten hoogste voor de duur van drie maanden worden opgelegd. Gedurende
de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan
hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode
ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
7.
Een straf wegens wanbetaling kan alleen worden uitgesproken, wanneer de contributieschuld
zich uitstrekt over een periode van tenminste zes maanden.
8.
Een straf wegens wanbetaling houdt op zodra het betrokken lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
9.
Nadere regels betreffende royement zijn geformuleerd in art.9 van de Statuten.
Bestuur en bestuurlijke besluitvorming
Art. 3
1.
Het bestuur is voor al zijn doen en laten verantwoording schuldig aan de algemene vergadering en geeft hiervoor alle door de algemene vergadering verlangde inlichtingen.
2.
Het bestuur komt bijeen zo vaak als het dit noodzakelijk acht, doch tenminste zes maal per
verenigingsjaar.
3.
Om een bestuursbesluit te kunnen nemen dienen tenminste vier bestuursleden aanwezig te zijn
bij de bestuursvergadering.
4.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen
deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
5.
Van het besprokene worden in elke vergadering door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen notulist notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering worden besproken
en vastgesteld.
6.
Zwaarwegende bestuursbesluiten dienen zo spoedig mogelijk in het verenigingsorgaan te
worden bekend gemaakt, tenzij hierdoor de belangen van de vereniging in het algemeen of van
leden in het bijzonder in ernstige mate worden geschaad, dit ter beoordeling van het bestuur.
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7.

Bestuursbesluiten van principiële aard dienen op overzichtelijke wijze in een bestuursbesluitenregister te worden opgetekend.

Tussentijdse vacatures
Art. 4
1.
Bij tussentijds bedanken van een bestuurslid kan het bestuur tot aan de eerstvolgende jaarvergadering uit de op de laatst gehouden jaarvergadering gestelde kandidaten een bestuurslid aanstellen. Dit bestuurslid treedt af op de eerstvolgende jaarvergadering, gelijk met de aan de
beurt van aftreding zijnde bestuursleden.
2.
Bij ontbreken van kandidaten kan de vacature onvervuld blijven, tenzij tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen een verkiezing wenst en daartoe een kandidaat stelt. Wordt geen kandidaat gesteld, dan kan het bestuur
tot aan de eerstvolgende jaarvergadering door benoeming in de vacature voorzien.
Verenigingswerk
Art. 5
1.
Ieder lid vanaf 16 jaar is verplicht op door het bestuur aan te geven tijden en voor een totale
duur van 3 à 6 uur per kalenderjaar, assistentie te verlenen bij door A.V. Suomi georganiseerde evenementen en bij andere werkzaamheden met betrekking tot A.V. Suomi.
2.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit;
a. Assistentie verlenen tijdens weg- en baanwedstrijden;
b. Onderhoudswerk aan het sportpark in de directe omgeving van de atletiekbaan;
c. Onderhouds- en schoonmaakwerk aan de kantine;
d. Het verrichten van bardiensten;
e. Deelname aan diverse commissies enz., enz.
3.
Het bestuur zal een rooster opstellen, waarop per lid de uit te voeren werkzaamheden vermeld
staan. Dit rooster wordt ter kennis van de betreffende leden gebracht.
4.
De werkzaamheden worden conform de aanwijzingen van de verantwoordelijke verricht.
5.
Indien een lid verhinderd is, is het lid verplicht zelf zorg te dragen voor adequate vervanging
door een ander lid van 16 jaar of ouder.
6.
Het is een lid toegestaan om de in lid 1 genoemde verplichting per verenigingsjaar af te kopen.
Een lid dat zijn verplichting wil afkopen moet dit kenbaar maken aan het bestuur met inachtneming van een termijn van minstens 2 weken voor aanvang van de eerstvolgende vastgestelde werkzaamheden.
Voor 2012 bedraagt de afkoopsom € 40,--. In daarop volgende jaren kan het bestuur aan de
Algemene Ledenvergadering een voorstel doen om de afkoopsom te wijzigen.
7.
Een lid dat de verplichtingen ex sub. 1 of sub. 5 niet nakomt, wordt een bedrag in rekening
gebracht dat even hoog is als de afkoopsom. Bij herhaald verzuim om vervanging tijdig en
adequaat te regelen kan het bestuur een straf opleggen.
Redactie clubblad
Art. 6
De redactie van het clubblad heeft een onafhankelijke positie. De functie van redacteur van het officiele verenigingsorgaan is onverenigbaar met die van voorzitter, secretaris of penningmeester van de
vereniging.
Commissies
Art. 7
1.
Permanente commissies worden gekozen op de jaarvergadering uit de aldaar gestelde kandidaten voor de duur van één jaar.
2.
Deze commissies zijn verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
3.
Overeenkomstig het in de leden 1 en 2 gestelde kan de jaarvergadering overgaan tot de benoeming van een technische commissie, een wegwedstrijdcommissie en een baancommissie.
4.
Een commissie bestaat tenminste uit drie personen.
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5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

De technische commissie bepaalt het technische beleid en onderhoudt het contact met de trainers.
De technische commissie is bevoegd het bestuur te adviseren op het gebied van trainingen en
wedstrijdorganisatie. Het bestuur is verplicht van de adviezen van de technische commissie
goede nota te nemen en deze adviezen bij haar besluiten zwaar te laten wegen.
Een besluit in de technische commissie wordt genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de door de technische commissie aangewezen notulist notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering worden besproken en
vastgesteld.
De wegwedstrijdcommissie is belast met het organiseren van weg- en crosswedstrijden.
De baancommissie is belast met het organiseren van baanwedstrijden.
Overeenkomstig het in de leden 1 en 2 gestelde kan de jaarvergadering overgaan tot de benoeming van een jeugdcommissie, die belast is met het jeugdbeleid.
De jaarvergadering kan een mentor benoemen, wiens taak het is de jeugdcommissie te begeleiden. De mentor heeft geen stemrecht.
De jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugdleden en kan voorstellen indienen bij
bestuur, technische commissie of algemene vergadering.

Ledenraad
Art. 8
1.
De algemene vergadering kan besluiten zich in bepaalde gevallen te laten vertegenwoordigen
door een ledenraad.
2.
De ledenraad is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
3.
De ledenraad bestaat tenminste uit vijf en ten hoogste uit elf stemgerechtigde leden, die op de
jaarvergadering uit de aldaar gestelde kandidaten worden gekozen voor de duur van één jaar.
Zittende bestuursleden kunnen zich echter niet kandidaat stellen.
4.
De ledenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris.
5.
De algemene vergadering kan de leden machtigen namens haar op te treden:
a. bij aangelegenheden van tuchtrechtelijke aard,
b. in gevallen waarin het bestuur ten behoeve van haar eigen besluitvorming op korte termijn een
standpuntbepaling van de leden noodzakelijk acht,
c. in gevallen waarbij het bestuur statutair de goedkeuring van de algemene vergadering nodig
heeft voor het sluiten van overeenkomsten, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen.
6
De algemene vergadering kan de ledenraad tevens opdragen:
a. namens de leden contact met het bestuur te onderhouden,
b. namens de leden wensen en verlangens welke onder de leden leven onder de aandacht van het
bestuur te brengen,
c. te adviseren in geschillen, d. in het algemeen de belangen van de leden te behartigen.
7
De ledenraad behoudt zich te allen tijde het recht voor om zaken waarin zij zich onvoldoende
competent acht door te verwijzen naar de algemene vergadering.
8
De ledenraad komt bijeen zo vaak als zij dit noodzakelijk acht.
9
Besluiten, zoals bedoeld in lid 5, behoeven tenminste twee/derde van de stemmen van het
totaal aantal stemgerechtigde leden van de ledenraad.
10
Overige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken
van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
11
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door de ledenraad
aangewezen notulist notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering worden besproken
en vastgesteld
12
De bevoegdheden van de ledenraad kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen.
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Trainersraad
Art. 9
1
Indien het bestuur of de trainers zulks noodzakelijk achten, kan worden overgegaan tot de
instelling van een trainersraad.
2
De trainersraad is verantwoording schuldig aan het bestuur.
3
In de trainersraad hebben in ieder geval zitting alle trainers, die als zodanig in de vereniging
werkzaam zijn.
4
De trainersraad benoemt uit zijn midden een voorzitter.
5
Indien door de algemene vergadering een technische commissie is benoemd, maakt de voorzitter van de trainersraad uit hoofde van zijn functie tevens deel uit van de technische commissie.
6
De trainersraad heeft tot taak:
a. het op elkaar afstemmen van trainingsmethodieken in de verschillende groepen;
b. een regeling te treffen tot het gebruik van de trainingsfaciliteiten;
c. het vaststellen van de disciplines, die op onderlinge wedstrijden verwerkt worden.
7
De trainersraad adviseert omtrent:
a. de aanschaf van materiaal;
b. het trainingsprogramma, voor zover dit betreft de dagen en de uren waarop de trainingen zullen plaatsvinden;
c. de data waarop door de vereniging wedstrijden en/of trimlopen worden georganiseerd.
8
De trainersraad komt bijeen zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch tenminste één maal per
kwartaal.
9
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van de
stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
10
Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de trainersraad aangewezen
notulist notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd.
Algemene vergadering
Art. 10
1
De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op bij
een algemene vergadering.
2
Op de agenda van de jaarvergadering komen in ieder geval de volgende punten voor:
a. notulen vorige vergadering,
b. uitreiking prestatieprijzen,
c. jaarverslag secretariaat,
d. jaarverslag wedstrijdsecretaris,
e. jaarverslag baancommissie
f. jaarverslag wegwedstrijdcommissie,
g. jaarverslag penningmeester,
h. jaarverslag kascontrolecommissie,
i. jaarverslag jeugdcommissie,
j. jaarverslag technische commissie,
k. jaarverslag ledenraad (indien gekozen),
l. vaststelling begroting,
m. bestuursverkiezing,
n. verkiezing commissies en ledenraad.
3
Vóór aanvang van een algemene vergadering kunnen de leden schriftelijk voorstellen en kandidaten indienen bij de secretaris. De voorzitter is verplicht schriftelijk ingediende voorstellen
en voordrachten in behandeling te nemen.
Wedstrijdreglement
Art. 11
1.
De leden zijn verplicht de wedstrijdbepalingen van de vereniging en de Atletiekunie na te
leven.
2.
Wedstrijdgerechtigd zijn die leden, die in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie.
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3.

4.
5.
6.
7.

Clubrecords kunnen slechts dan worden erkend wanneer:
a. het betreffende nummer wordt verwerkt op wedstrijden, georganiseerd door of onder auspiciën
van de Atletiekunie of de I.A.A.F.,
b. aan de vereiste technische voorwaarden is voldaan.
Inschrijfgelden voor wedstrijden dienen door de leden zelf te worden betaald. Het bestuur is
echter gerechtigd hiervoor een afwijkende regeling vast te stellen. Voor competitiewedstrijden
behoeft echter geen inschrijfgeld te worden betaald.
Leden, die zich voor een wedstrijd hebben ingeschreven, dienen zich bij verhindering binnen
redelijke termijn af te melden bij de wedstrijdsecretaris of bij de ploegleider. Bij niet naleving
kan het bestuur het betreffende lid aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten.
Op wedstrijden is het dragen van het voorgeschreven clubtenue verplicht.
Leden die aan nationale kampioenschappen deelnemen, die buiten een straal van 30 km van
zijn of haar woonplaats worden gehouden, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding op basis van kosten openbaar vervoer 2e klas. Deze regeling geldt voor leden die op
voordracht van de trainer deelnemen en aan de limieten voldoen, voor zover gesteld.

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Art. 12
1.
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering.
2.
Voor een reglementswijziging is ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.
Noodbevoegdheid.
Art. 13
1.
Bij onenigheid over de uitleg in dit Reglement beslist het bestuur. Voordat dit besluit wordt
genomen, dient echter eerst de ledenraad, indien gekozen, te worden gehoord.
2.
In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
3.
Het bestuur heeft het recht om in bepaalde gevallen dispensatie te verlenen van artikelen in dit
Reglement.
Kennis van het Huishoudelijk Reglement
Art. 14
Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het Huishoudelijk Reglement.
Santpoort-Noord, 17 december 2012

5

