Atletiekvereniging ARCHEUS te Winterswijk
Huishoudelijk reglement (versie 19 februari 2004)
Artikel 1
Dit regiement is gebaseerd op artikel 20 van de verenigingsstatuten
van de atletiekvereniging Archeus te Wintersw祉， zoals vastgesteld
op ......……, in dit reglement genoemd "statuten"
Artikel2
De clubkleuren zijn blauwen rood.
Artikel3
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Op verzoek van de leden mag in twee termijnen worden betaald.
De eerste termijn vervalt per 1 maart en de tweede termijn per 1 juli
van het contributiejaar.
Artikel4
Leden , als bedoeld in artikel 4 , lid 4 van de statuten ,“ere-Ieden" ,
zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel5
Donateurs als bedoeld in artikel 8 van de statuten betalen een door
het bestuur vastgestelde minimale bijdrage per jaar.
Artike! 6
De kosten van een startlicentie voor pupillen en junioren komen voor
rekening van de vereniging.
Artikel7
Het bestuur bestaat uit een voorzitter. een secretaris. een
penningmeester en 3 tot 6 leden. De voorzitter , secretaris en
penningmeester vormen daarbij het dagelijks bestuur.
Alle functies worden conform de statuten in onderling overleg binnen
het bestuur verdeeld. De taakomschrijving van de bestuursleden
zal jaarlijks door het bestuur worden vastgelegd.
Artikel8
Bestuursbesluiten worden genomen door de op de bestuursvergaderingen
aanwezige bestuursleden. Tussentijdse , door het dagelijks bestuur
noodzakelijk geachte beslissingen , kunnen door het dagelijks bestuur worden
genomen , waarbij vervolgens het bestuur die besluiten zonodig bekrachtigt.
Artikel9
In een commissie , zoals genoemd in artikel 10, lid 4 , van de
verenigingsstatuten , is minimaal één bestuurslid vertegenwoordigd.
De commissie doet aan het bestuur verslag van haar vergaderingen.

Artike! 10
De leden welke op vrijwillige basis de t間的 ingen verzorgen hebben
recht op een onkostenvergoeding. De hoogte van deze vergoeding
wordt door het bestuur vastgesteld.
Artikel 11
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal zo mogelijk
plaatsvinden vóór 1 m剖，
Artikel 12
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijke reglement worden genomen
in een algemene ledenvergadering met een absolute meerderheid van
stemmen. Een dergelijke ledenvergadering kan worden gehouden zowei op
voorstel van het bestuur als op verzoek van eenderde van het aantalleden.
Artikel13
De vereniging is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade aan
goederen opgelopen voor, tijdens of na de aktiviteiten welke door de
vereniging zijn georganisee吋 c.q. waaraan in verenigingsverband wordt
deelgenomen.
Artikel 14
Lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat men zich in beginsel
bereid toont om zich in voorkomende gevallen , op verzoek van het bestu Uí,
的 te zetten voor activiteiten , functies , werkzaamheden of andere zaken
die naar het oordeel van het bestuur n∞dzakelijk zijn ten gunste van de
veremgmg.
Artikel 15
In gevallen waarin het 陷glement niet voorziet besluit het bestuu r.

