Huishoudelijk reglement van
Klootschietvereniging “De Toekomst”.
Art. 1
De vereniging stelt zich ten doel:
A: Het bevorderen van het saamhorigheidgevoel van de leden;
B: Het behartigen van de ontspanningsmogelijkheden van de leden;
C: De sportiviteit altijd voorop staat.

Art. 2
De vereniging tracht het in art.1 omschreven doel te bereiken door:
A: Het organiseren van wedstrijden;
B: Het organiseren van ontspanningsactiviteiten.

Art. 3
Het bestuur:
A:

B:

C:

Bestaat uit een oneven aantal leden: een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester
Eventueel kan het bestuur worden uitgebreid met een 2 e voorzitter en een 2e
secretaris/penningmeester.
De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering in de maand
maart waarna onderling de functies worden verdeeld.
Tegenkandidaten moeten zich voor de vergadering schriftelijk hebben
aangemeld; de aanmelding moet voorzien zijn van de handtekeningen van
minstens tien leden.
Elk jaar zijn er twee bestuursleden aftredend en herkiesbaar.
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Art. 4
Het lidmaatschap van het verenigingsbestuur geldt voor een periode van
drie jaar.

Art. 5
Algemene vergaderingen zullen worden gehouden:
A: twee maal per jaar in de maanden maart en november,
B: wanneer het bestuur het noodzakelijk acht.

Art. 6
Jaarlijkse verantwoording:
A: Het bestuur legt jaarlijks tijdens de jaarvergadering in de maand maart
rekening en verantwoording af ter zake van het door haar gevoerde
beleid.
B: Voor wat betreft het financiële beleid zal jaarlijks uit de leden een
kascommissie worden benoemd, bestaande uit minimaal twee leden.
Ieder jaar blijft één lid zitten in de commissie van het volgende jaar.
C: Deze commissie zal mondeling of schriftelijk tijdens de algemene
jaarvergadering in de maand maart verslag uitbrengen aan de leden.

Art. 7
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
A: Het heffen van contributie van ieder lid;
De contributie wordt per kwartaal of jaarlijks geïnd, de hoogte van de
contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering in de
maand maart.
B: Opbrengsten uit loterijen, oud papieractie etc.
C: Eventuele donaties, subsidies en sponsoring.
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Art. 8
Nieuwe leden worden aangenomen door het bestuur en eventueel
voorgelegd aan de algemene vergadering

Art. 9
Voorwaarden voor nieuwe leden zijn:
A: De te betalen contributie is gelijk aan die van alle andere leden van de
vereniging;
B: De nieuwe leden dienen zich te confirmeren aan de regels die binnen
de vereniging van toepassing zijn.

Art. 10
Leden kunnen in bepaalde omstandigheden alleen door een besluit van de
algemene ledenvergadering als lid geroyeerd worden.

Art. 11
Ereleden:
A: Het bestuur kan met goedkeuring van de algemene ledenvergadering
ereleden benoemen, welke vrij zijn van contributiebetaling.
Zij worden benoemd tijdens de algemene jaarvergadering in de maand
maart.
B: Ereleden hebben alle rechten en plichten van gewone leden.

Art. 12
Leden van verdienste:
Het bestuur kan leden van verdienste voordragen.
Zij worden met goedkeuring van de algemene ledenvergadering benoemd.
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Art. 13
Junioren:
A: Junioren zijn leden, die nog geen 18 jaar zijn.
B: Met 18 jaar is men seniorlid en betaalt men dus de volle contributie.

Art. 14
Als men verhinderd is deel te nemen aan een wedstrijd dient men zich
minimaal 24 uur van te voren af te melden bij de teamleider (bij
competitiewedstrijden) of bij het bestuur.

Art. 15
Jaarfeest:
A: Het jaarfeest vindt ieder jaar plaats op de 3e zaterdag in januari of, in
uitzonderlijke gevallen, op een door het bestuur vastgestelde zaterdag.
B: Leden die aan het jaarfeest, om welke reden dan ook, niet deel kunnen
nemen, zijn het daaropvolgende jaar niet vrij van contributiebetaling.
C: Aan leden, die door een schriftelijke kennisgeving aangeven door
ziekte verhinderd te zijn aan het jaarfeest deel te nemen, zal een
attentie worden overhandigd.

Art. 16
Gasten:
Gasten tijdens feestavonden of bijeenkomsten zijn zij, die officieel door het
bestuur zijn uitgenodigd.
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Art. 17
Jubilarissen:
Bij een jubileum van een lid zal door de vereniging worden aangeboden:
A: Bij het 25-jarig jubileum:
een oorkonde.
B: Bij het 40-jarig jubileum:
een zilveren speld.
C: Bij het 50-jarig jubileum:
een gouden speld.
D: Bij het 60-jarig jubileum:
een herinneringswandbord.
E: Bij het 65-jarig jubileum:
een herinneringswandbord.
F: Bij het 70-jarig jubileum:
een herinneringswandbord.
Bij al deze jubilea wordt tevens een bos bloemen aangeboden aan de
partner.
G: Bij geboorte van kinderen van een lid: een cadeaubon en een
bloemenbon.
H: Bij een 12 ½ - 25 – 40 – 50 jarig huwelijksjubileum van een lid: een
herinneringsschild.
I: Bij ziekte van een lid, langer dan drie weken en indien kenbaar
gemaakt aan het bestuur:
een fruitmand.
J: Bij overlijden van een lid:
een bloemstuk.
Dit alles alleen bij (schriftelijke) kennisgeving aan het bestuur.
De financiële consequenties van bovenstaand artikel zijn vastgesteld in
het bestuursreglement.

Art. 18
Het alcoholbestuursreglement:
A: Er moeten minstens twee leden vermeld staan op de vergunning die is
aangeleverd bij de gemeente, de z.g. leidinggevenden.
B: Tijdens de openingsuren van de kantine moet altijd één van deze
leidinggevenden aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is dient er
tenminste één barvrijwilliger, die de Verkorte Instructie Sociale
Hygiëne gevolgd heeft, deze taak waar te nemen.
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C:

D:
E:

Alle barvrijwilligers dienen deze verkorte instructie gevolgd te
hebben.
Het doel hiervan is:
a: De gastvrijheid voor alle gasten te waarborgen;
b: Sociale vaardigheden te bezitten;
c: Veiligheid in de kantine waarborgen.
De reglementen en het handboek liggen te allen tijde ter inzage in het
clubgebouw.
Bij overtreding van de horecawetten is het bestuur niet
verantwoordelijk voor de gevolgen.

Art. 19
Protocol seksuele Intimidatie In De Sport:
A: Een lid dan wel ieder ander die werkzaam is voor of ten behoeve van
de vereniging in welke functie dan ook kan worden aangesproken op
elk gedrag dat in strijd is met een of meer bepalingen van de
gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport.
Deze gedragsregels maken deel uit van dit Statutenreglement.
B: Deze regels zijn beschreven in een Protocol en goedgekeurd door K.V.
De Toekomst, Sportraad Oldenzaal, NOC*NSF en de Gemeente
Oldenzaal.
C: Dit Protocol ligt ter inzage in het clubgebouw.
D: Bij overtreding of schending van de gedragsregels kan de
contactpersoon de verantwoordelijke instanties inschakelen.
In het ergste geval zal de persoon of personen worden geroyeerd uit de
vereniging.
E: Op het wandbord in de kantine staan de namen van beide
contactpersonen vermeld.
F: Deze contactpersonen zijn verdeeld over de heren en dames afdeling.
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G:

Deze contactpersonen zijn gehouden alles in vertrouwelijkheid af te
handelen.

Art. 20
Dopingcontrole:
A: De dopingcontrole is in principe bedoeld voor alle spelers.
B: De reglementen zijn vastgesteld door het ministerie van VWS en de
FvKK.
C: Er zal door de vereniging een begeleider worden aangesteld voor de
dopingcontrole.
Ook deze persoon zal op vertrouwelijke basis handelen.
D: Bij positieve uitslag liggen de gevolgen en de verantwoording bij de
speler en niet bij het bestuur.
E: De vereniging is verplicht alle medewerking te verlenen om
dopingcontrole mogelijk te maken.
F: De sancties liggen vast in een tuchtreglement van de FvKK.

Art. 21
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Goedgekeurd door de algemene vergadering.
Zie notulen van deze vergadering:
Vastgesteld te Oldenzaal.
21 maart 2002
Het bestuur.
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