Huishoudelijk reglement
Aan de hand van de statuten is gebleken dat deze vereniging is opgericht 20 augustus 1987.
Naam

Artikel 1

Nieuwe naam : Vereniging d`Antilopen Schouwen-Duiveland Sport voor mensen met en zonder beperking.
Oude naam : Vereniging Sport Gehandicapten Schouwen-Duiveland.
Doel

Artikel 2

1 De vereniging heeft ten doel het ontwikkelen, begeleiden en activeren van recreatieve sport door mensen met en zonder
beperking op Schouwen-Duiveland
2 Zij tracht dit te bereiken door:
a Het geven van voorlichting aan belanghebbende omtrent de mogelijkheden van recreatieve sport door mensen met en zonder
beperking
b het vervullen van stimulerende, coördinerende en begeleidende functie ten aanzien van de activiteiten.
c Het bevorderen van overlegsituaties.
d Alle andere wettige middelen.
Duur

Artikel 3

1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Lidmaatschap

Artikel 4

1 De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid
wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2 Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde
3 Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der
vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4 Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie van
tenminste € 7,50 en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Artikel 5
1 Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk dan wel mondeling een verzoek daartoe heeft ingediend
bij het bestuur.
2 Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3 Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
4 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 6
1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, bij handelingen die in strijd zijn
met de lidmaatschap verplichtingen.
Beëindiging lidmaatschap

Artikel 7

1 door overlijden
2 door opzegging van het lid
3 door opzegging namens de vereniging
4 door ontzetting
Opzeggen van het lidmaatschap door het lid, genoemd onder 2 moet voor 1 december in bezit zijn van de secretaris. De
secretaris is verplicht binnen acht dagen de opzegging te bevestigen.
Wanneer een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot en met het eerst volgende
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
Artikel 8
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributie van de gewone en begunstigende leden, schenkingen en
toevallige baten.
2 Ieder gewoon lid betaald contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene jaarvergadering, wordt vastgesteld
Bestuur

Artikel 9

1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Dit aantal wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
3 De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen.

4 De overige functies worden door het bestuur aangewezen
5 Jaarlijks treden een en/of meerdere bestuurslid(leden) af en zijn direct herkiesbaar.
Artikel 10
1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.
2 Na afloop van elk boekjaar wordt een algemene jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur.
3 De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden, die geen bestuursleden zijn, tot onderzoek van de
rekening en verantwoording en de financiële middelen.
4 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, door de inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging te laten inzien.
5 Deze commissie doet verslag op de algemene vergadering van haar onderzoek en stelt de vergadering voor het beleid goed te
keuren.
6 Wanneer geen goedkeuring heeft plaatsgevonden,daarvoor zijn in de statuten bepalingen opgenomen hoe men verder moet
handelen.
Artikel 11
1 Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar een stem.
2 Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over personen, schriftelijk.
3 Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschied op voorstel van de voorzitter.
4 Voorstellen over zaken wordt slechts beslist bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet
anders bepalen.
5 Bij stemming over personen, is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald.
Niet in aanmerking komen de blanco stemmen en stemmen die van onwaarde worden bevonden.
Dit reglement is bedoeld als een praktische handleiding. Alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, hanteert men de
statuten.
Zaken waarin niet wordt voorzien in dit reglement en de statuten, beslist het bestuur.
Precentie>-------------------------------

