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Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van de vereniging “Toerclub Gennep”.
Het Reglement mag niet in strijd zijn met de Wet of de Statuten.
Ten behoeve van de leesbaarheid van het Reglement is aangaande personen gebruik gemaakt van de mannelijke vorm.
BEGRIPSBEPALINGEN
In dit Reglement worden de volgende afkortingen gebruikt:
Artikel 1
1. Lid:
natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar
de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt, alsmede
rechtspersonen. Zij dienen de doelstelling van de vereniging
te onderschrijven.
2. Aspirantlid:
zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen,
doch bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van
veertien jaar nog niet hebben bereikt.
3. Gezinslid:
tweede en volgende leden en/of aspirantleden uit hetzelfde
gezin komend en wonend op hetzelfde adres als het eerste lid of aspirant lid .
4. Erelid:
zij die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt en aangemerkt zijn door het bestuur als erelid.
5. Lid van verdienste:
zij die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt en door het bestuur als zodanig zijn aangemerkt.
6. Verenigingsjaar:
het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december
7. De jaarvergadering:
de jaarlijkse Algemene Jaarvergadering, welke statutair binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar dient te worden gehouden.
8. Het Reglement:
dit Huishoudelijk Reglement.
9. Het Bestuur
het overeenkomstig de notulen en artikel 17 van dit Reglement bestaande bestuur.

LIDMAATSCHAP EN TOETREDING
Artikel 2
1
Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door middel van een aanmeldformulier schriftelijk bij
de secretaris. Naast de verklaring dat men lid wenst te worden en de doelstellingen van de vereniging
onderschrijft, dient men op te geven: naam en geboortedatum, alsmede adres, postcode, woonplaats en
telefoonnummer. Het aanmeldingsformulier dient door de aanvrager ondertekend te worden.
2
Na aanvraag van het lidmaatschap wordt overhandigd:
- een lidmaatschapskaart van de Nederlandse Toer Fiets Unie (N.T.F.U.)
- een Fiets Evenementen Programma (T.E.P. Toerevenementenprogramma)
- een exemplaar van het Reglement
3.
Tenzij het Reglement anders vermeldt, wordt het aspirantlid gelijk gesteld met gewone leden.
4.
Tenzij dit Reglement anders vermeldt, worden ereleden en leden van verdienste gelijk gesteld
met gewone leden.
Artikel 3
Bij toetreding tot de vereniging is men contributie verschuldigd.
SCHORSING - ROYEMENT LIDMAATSCHAP - ONMIDDELLIJKE OPZEGGING
Artikel 4
Een lid kan door het bestuur voor een tijdvak van ten hoogste twaalf maanden geheel of gedeeltelijk worden
geschorst, indien hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en/of handelt in strijd met de Statuten, het Reglement of besluiten van de vereniging, de Wet of anderszins de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, dan wel de naam van de vereniging op enigerlei wijze in diskrediet brengt.
Artikel 5
Een lid, aspirantleden uitgezonderd, kan door het Bestuur worden geroyeerd, wanneer hij handelt in grove
strijd met de Wet, de Statuten, het Reglement of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, doch niet eerder dan dat hij door het Bestuur voor een periode van zes maanden is
geschorst en deze periode is verstreken.
Artikel 6
De schorsing, respectievelijk het royement, gaat in op het moment dat het bestuursbesluit hieromtrent wordt
genomen, tenzij in het besluit zelf een andere ingangsdatum wordt vermeld.
Artikel 7
Het lidmaatschap van de vereniging kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd wanneer het Bestuur
van mening is dat er ernstige gronden zijn waarop redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap van het betreffende lid te laten voortduren
Artikel 8
In geval van schorsing, royement of onmiddellijke opzegging door het Bestuur, wordt het betrokken lid zo
spoedig mogelijk, doch niet later dan de vijfde dag na het terzake genomen besluit, schriftelijk van dit besluit, met opgave van reden, op de hoogte gesteld.
BEROEP TEGEN SCHORSING, ROYEMENT EN ONMIDDELLIJKE OPZEGGING
Artikel 9
1. Het betrokken lid kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep
gaan op de Algemene Ledenvergadering.
2. Op grond hiervan is het Bestuur verplicht een maand na ontvangst van het beroepsschrift een Algemene
Ledenvergadering te beleggen.
3. Het betrokken lid is gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst.

VERVALLEN-VERKLARING LIDMAATSCHAP
Artikel 10
Het lidmaatschap vervalt automatisch indien op 1 maart de verschuldigde contributie over het lopende verenigingsjaar niet is voldaan.
Artikel 11
1. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk door het lid, alsook door het Bestuur van de vereniging.
2. Opzegging door het Bestuur kan geschieden overeenkomstig het gestelde in artikel 5 en artikel 7.
3. Opzegging door het lid is slechts mogelijk tegen de laatste dag van het kalenderjaar. De opzegging dient
schriftelijk en tenminste vier weken voor de dag van opzegging op het adres van de secretaris ontvangen
te zijn.
4. Het aspirant-lidmaatschap kan op elk tijdstip middels schriftelijke opzegging worden beëindigd,
door zowel het aspirantlid als door het Bestuur.
5. Ingeval van opzegging van het aspirant-lidmaatschap van de zijde van het Bestuur, dient in de
schriftelijke bevestiging de grond van het besluit om het lidmaatschap op te zeggen te worden genoemd.
CONTRIBUTIE
Artikel 12
1. De hoogte van de jaarlijks door de leden aan de vereniging te betalen contributie wordt vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering.
2. Indien in de Algemene Ledenvergadering geen voorstel tot contributieverandering wordt aangenomen of
zelfs niet wordt ingediend, blijft de contributie op het bestaande peil gehandhaafd.
Artikel 13
1. De hoogte van de contributie wordt voor de verschillende leden als volgt vastgesteld:
a. voor leden en aspirantleden geldt de normale contributie;
b. voor gezinsleden geldt een gereduceerde contributie.
2. De contributie dient voor aanvang van de maand januari van het betreffende verenigingsjaar voldaan te
zijn.
3. Indien man in het eerste of tweede kwartaal van het verenigingsjaar lid wordt is men de volledige contributie verschuldigd.
4. Indien men in het derde kwartaal toetreedt tot de vereniging is men tweederde van de volledige
contributie verschuldigd.
5. Indien men in het vierde kwartaal van het verenigingsjaar lid wordt is men de helft van de totale
contributie verschuldigd.
Artikel 14.
Het Bestuur kan besluiten leden, aspirantleden, gezinsleden, ereleden of leden van verdienste vrij te stellen
van de jaarlijkse verplichting contributie te betalen.
Artikel 15.
Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, treedt artikel 10 van het Reglement in werking.
BEGUNSTIGERS
Artikel 16.
Begunstigers zijn personen die de vereniging steunen door jaarlijks een bedrag van minimaal dertig Euro te
betalen. Zij hebben recht op ontvangst van het clubblad en op uitnodiging van het Bestuur toegang tot alle
activiteiten en Algemene Vergaderingen van de vereniging. Zij hebben echter geen zeggenschap en geen
stemrecht.
BESTUUR
Artikel 17.
1. De leden van het Bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van

drie jaar. Door het Bestuur wordt een rooster van aftreden vastgesteld. Ieder jaar treden twee bestuursleden af. De voorzitter en de secretaris kunnen niet tegelijkertijd periodiek aftredend zijn. De aftredende
leden zijn terstond herkiesbaar.
2. Indien in het Bestuur een vacature ontstaat, wordt daarin door het Bestuur tijdelijk voorzien tot de eerst
volgende Algemene Ledenvergadering.
3. Het Bestuur heeft het recht kandidaten te stellen.
4. Leden, met uitzondering van aspirantleden, ereleden en leden van verdienste, hebben eveneens het recht
kandidaten voor te dragen, welke voordracht, ondersteund door tenminste 10 leden, vóór aanvang van de
vergadering schriftelijk moet worden ingediend bij het bestuur
Artikel 18.
1. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester gezamenlijk vormen samen het Dagelijks Bestuur.
3. Het Bestuur wijst uit haar midden een vice-voorzitter aan.
4. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen de bevoegdheden, die het voltallige
Bestuur toebehoren, uit te oefenen.
5. Zij stelt in een dergelijk geval de overige bestuursleden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en
legt hen de eerstkomende bestuursvergadering verantwoording af.
6. De overige leden van het Bestuur worden belast met speciale taken, welke nader in het Bestuur worden
bepaald en aan de leden bekend worden gemaakt.
7. Het Bestuur vergadert zo vaak als nodig is, met als uitgangspunt eens per maand. De secretaris 		
roept de vergadering bijeen, stelt de agenda samen en draagt zorgt voor het opmaken van de notulen.
Artikel 19.
De voorzitter heeft de algemene leiding en zit de vergaderingen voor. Alle belangrijke stukken die overeenkomsten met derden betreffen dient hij mede te ondertekenen. Bij verhindering neemt de vice-voorzitter de
taak over.
Indien ook hij verhinderd is, wijst de voorzitter een ander aan. Is hij daartoe niet in de gelegenheid, dan wijst
de vice-voorzitter of anders het Bestuur de vervanger aan.
Artikel 20.
De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat en het bijhouden van het archief. Hij draagt tevens
zorg voor het in de jaarvergadering uit te brengen jaarverslag over het afgesloten verenigingsjaar.
Artikel 21.
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en hij is verplicht alle ontvangsten en uitgaven nauwkeurig te boeken. De boeken dienen vijf jaar na afsluiting van het boekjaar bewaard te blijven Bij zijn aftreden is de penningmeester verplicht alle financiële stukken over te dragen aan zijn opvolger. Vanaf vijf dagen
voor de jaarvergadering heeft ieder lid recht op inzage van het financieel jaarverslag, dat de penningmeester
daartoe op zijn adres of op een nader te publiceren adres neerlegt.
BESLUITVORMING
Artikel 22.
1. Het Bestuur besluit met meerderheid van stemmen.
2. Ieder bestuurslid heeft slechts één stem.
3. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering van doorslaggevende
betekenis.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Bij de stemming kan een stem van een afwezig bestuurslid meetellen, indien hij zijn standpunt duidelijk,
bij voorkeur schriftelijk, aan een dagelijks bestuurslid heeft kenbaar gemaakt.
Artikel 23.
1. Het Dagelijks Bestuur besluit op dezelfde wijze als het voltallig Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur stemt mondeling, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.
3. Het Dagelijks Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen.

BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 24.
1. Het Bestuur is bevoegd in alle zaken te beslissen die het heeft toebedeeld gekregen door de Wet,
door de Statuten, het Reglement of andere besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
2. Het Bestuur beslist bovendien in zaken waarin het Reglement niet voorziet.
3. Het Bestuur is bevoegd om leden te verplichten tot medewerking aan voor
de vereniging belangrijke evenementen.
4. Het Bestuur stelt de onkostenvergoeding vast en beslist op verzoek van de penningmeester over
ingediende declaraties.
5. In normale gevallen is de penningmeester zelfstandig bevoegd de declaraties al dan niet goed te 		
keuren.
JAARVERGADERING
Artikel 25.
1. Het Bestuur roept in de maand februari een Algemene Ledenvergadering bijeen onder de
benaming Jaarvergadering.
2. In deze Jaarvergadering legt het Bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het
afgelopen verenigingsjaar.
3. Overige Algemene Ledenvergaderingen worden slechts gehouden als dit noodzakelijk wordt
geacht of volgens de regels wordt geëist.
4. Vanaf vijf dagen voor de vergadering dienen de leden over de agendapunten van de Algemene
Ledenvergadering te kunnen beschikken.
5. De notulen van de algemene Ledenvergadering worden aan de Leden, aspirantleden, Ereleden en
Leden van verdienste aangeboden.
Artikel 26.
1. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient minimaal een kwart deel van het aantal
stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn.
2. Een besluit kan pas genomen worden indien meer dan de helft van de aanwezigen voor het te nemen
besluit zijn.
3. Indien dat aantal niet aanwezig is, dient binnen een maand een nieuwe Algemene Ledenvergadering
uitgeschreven te worden.
4. Op deze tweede Algemene Ledenvergadering kan rechtsgeldig besloten worden, ongeacht het aantal
stemgerechtigde leden dat aanwezig is.
Artikel 27.
1. Indien in de Algemene Ledenvergadering een schriftelijke stemming plaatsvindt zal de vergadering een
stemmingscommissie van drie personen instellen.
2. De stemmingscommissie controleert de stemming en telt de stemmen.
3. De stemmingscommissie bepaalt de uitslag van de stemming.
4. De leden van de stemmingscommissie moeten meerderjarig zijn.
Artikel 28.
1. De Jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie ter uitoefening van de financiële controle.
2. De commissie bestaat uit twee meerderjarige leden en twee meerderjarige reserveleden.
Deze personen mogen geen bestuurslid zijn.
3. Zij die twee jaar achtereen lid waren van deze commissie, kunnen de twee volgende jaren niet benoemd
worden.
4. Slechts één van de twee commissieleden die daadwerkelijk de kascontrole hebben uitgevoerd, is
herbenoembaar.
5. De leden van de commissie brengen van hun bevindingen verslag uit aan de Jaarvergadering.

NEDERLANDSE TOER FIETSUNIE
Artikel 29.
De vereniging en de leden van de vereniging dienen zich te houden aan de reglementen én besluiten van de
N.T.F.U. welke op hen van toepassing zijn.
CLUBINFO
Artikel 30.
1. Het Bestuur draagt zorg voor de regelmatige uitgifte van een clubinfo, digitaal ofwel ter hand.
7. De mededelingen welke door het Bestuur in het clubinfo worden gepubliceerd worden bekend geacht
voor alle leden en begunstigers.
3. Elk lid heeft het recht zijn mening in het clubblad weer te geven.
4. Het Bestuur houdt zich het recht voor om artikelen en/of ingezonden brieven in te korten of te weigeren.
INWERKINGTREDING REGLEMENT
Artikel 31.
Dit Reglement treedt in werking op de dag na de aanneming door de Algemene Ledenvergadering.
WIJZIGING REGLEMENT
Artikel 32.
1. Wijziging geschiedt op voorstel van het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering.
2. Voor een wijziging is een meerderheid van stemmen vereist.
3. Wijzigingen van dit reglement worden zo spoedig mogelijk via het clubinfo/-site of anderszins aan alle
leden bekend gemaakt.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 33.
1. Aan alle leden wordt de tekst van dit Reglement verstrekt, dan wel via onze site, dan wel schriftelijk.
2. Op het secretariaat ligt een exemplaar ter inzage.
Artikel 34.
In alle zaken waarin het Reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
Deze besluiten worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de Algemene Ledenvergadering.
Vastgesteld op bestuursvergadering 09 december 2009

