A L G E M E E N R E G L E M E N T V A N T OE R T R I M C L U B D E M E R E L
(LAATST VASTGESTELD OP DE LEDENVERGADERING VAN 18 FEBRUARI 2015)

LEDEN
Artikel 1
1.
2.

Persoonlijke leden zijn zij die zich voor het lidmaatschap bij de secretaris of een ander
bestuurslid hebben opgegeven en die door het Dagelijks Bestuur zijn aanvaard als lid.
Persoonlijke leden hebben het recht tot het bijwonen van alle vergaderingen, oefeningen,
bijeenkomsten, toertochten en wedstrijden van de vereniging. Zij hebben, voor zover
mogelijk, recht op deelname aan oefeningen en wedstrijden van de vereniging of oefeningen
en wedstrijden waarvoor door het bestuur toestemming is verleend. Zij hebben stemrecht
tijdens een Algemene Vergadering. Zij hebben stemrecht tijdens een commissievergadering,
althans wanneer zij deel uitmaken van deze commissie.

Artikel 2
1.

2.
3.

De leden betalen een jaarlijkse contributie. Dit bedrag moet voor 31 maart van het jaar,
waarin het betreffende fietsseizoen valt, worden betaald, of wordt voor deze datum
automatisch geïncasseerd. De Algemene Vergadering stelt de hoogte van de contributie vast
voor het jaar volgend op het jaar waarin de Algmene Vergadering plaatsvindt.
Het bestuur kan tijdens het lopende verenigingsjaar, indien zij dit nodig oordeelt, een
geldelijke bijdrage van de leden vragen ter dekking van de kosten van de door hen beoefende
tak van sport.
Indien aan bepaalde takken van sport of andere evenementen, na toestemming van het
bestuur, door introducés kan worden deelgenomen, betalen deze een door het bestuur te
bepalen bijdrage.

ERELEDEN
Artikel 3
1.

Een erelid heeft dezelfde rechten als een persoonlijk lid, met uitzondering van het bekleden
van een bestuursfunctie.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
2.

Onder bedanken als persoonlijk lid wordt verstaan: het schriftelijk of per e-mail opzeggen bij
de secretaris van de vereniging.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden uiterlijk 1 december van het
kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het volgende fietsseizoen valt.

Artikel 5
1.

Wanbetaling kan royement tot gevolg hebben. Onder wanbetaling wordt verstaan: een
contributieschuld van tenminste één jaar, of een andere schuld aan de vereniging, ouder dan
drie maanden. Tot royement bij wanbetaling wordt niet eerder overgegaan dan nadat de
betrokkene door het bestuur per aangetekend schrijven is aangemaand tot betaling van
zijn/haar schuld en hij/zij ook hierna in gebreke blijft, waarbij de schuld wordt verhoogd met
de kosten van het aangetekend schrijven.
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BESTUUR
Artikel 6
1. Minimaal viermaal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden. Tevens worden
bestuursvergaderingen gehouden indien de voorzitter dit nodig acht, of binnen vier weken
nadat tenminste drie bestuursleden dit schriftelijk hebben kenbaar gemaakt aan de secretaris.
De voorzitter leidt de bestuurs- en andere vergaderingen.
Artikel 7
1.

Tijdens de bestuursvergaderingen hebben, buiten de bestuursleden, geen toegang:
persoonlijke leden, ereleden, begunstigers en anderen; tenzij het op uitnodiging van het
bestuur is.

Artikel 8
1.

Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, die voor de leden ter inzage zijn bij
de secretaris.

Artikel 9
1.

Tijdens bestuursvergaderingen kunnen slechts besluiten worden genomen of stemmingen
worden gehouden indien tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10
1.

Het Dagelijks Bestuur regelt de lopende zaken en de eventueel bij de secretaris
binnengekomen brieven. Klachten over personen moeten schriftelijk en ondertekend bij de
secretaris worden ingediend.

JAARVERSLAG/JAARREKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11
1.

2.

Indien de kascontrolecommissie, op redelijke gronden, aantoont dat zij zich wil laten bijstaan
door een deskundige, dan kiezen zij zelf een deskundige. Deze deskundige moet
onafhankelijk van de vereniging en vakbekwaam zijn. Hij heeft de toestemming van het
bestuur nodig om de bescheiden van de vereniging te controleren.
Mochten aan het onderzoek van de deskundige kosten zijn verbonden, dan komen deze ten
laste van de vereniging.

Artikel 12
1.
2.

Voorstellen van het bestuur en daartoe schriftelijk bij de secretaris in te dienen belangrijke
voorstellen van de leden moeten, behoudens spoedeisende gevallen, op agenda’s der te
houden vergaderingen voorkomen.
Andere voorstellen van het bestuur en voor de aanvang van de vergadering ingediende
voorstellen van de leden worden bij de opening der vergadering bekendgemaakt en zo
mogelijk nog op die vergadering behandelt.

ACTIVITEITEN
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Artikel 13
1.

Bij activiteiten door de vereniging of bij vanwege de vereniging georganiseerde evenementen
moeten de reglementen worden opgevolgd die zijn vastgesteld door de Nederlandse Toer
Fiets Unie (NTFU), tenzij het bestuur anders beslist. Bij ontbreken van een reglement wordt
dit door het bestuur vastgesteld.

Artikel 14
1.

Leden die zich niet ordelijk gedragen, die de goede gang van zaken tijdens oefeningen,
toertochten, wedstrijden of bijeenkomsten verstoren of die zich niet houden aan de
voorschriften of aanwijzingen door het bestuur of de toerleiding, kunnen worden verwijderd.

Artikel 15
1.

Het bestuur wijst personen of commissies aan voor de door de vereniging te organiseren
evenementen.

Artikel 16
1.

Alle activiteiten onder naam van de vereniging hebben toestemming van het bestuur nodig.

Artikel 17
1.

Leden die door opzet of grove onachtzaamheid schade toebrengen aan eigendommen van de
vereniging of aan haar in huur of gebruik verkregen roerende of onroerende goederen,
kunnen daarvoor door het bestuur aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 18
1.

De vereniging, bestuursleden, leid(st)ers en hun eventuele assistenten zijn op geen enkele
wijze aansprakelijk voor de dood of enig letsel van leden of eventuele introducé(e)s, dan wel
voor schade aan of zoekraken van eigendommen tijdens activiteiten van de vereniging.
Hieronder is ook begrepen de reis naar en van alle activiteiten van de vereniging.

TOERFIETSKAART
Artikel 19
1. Het lidmaatschap van de NTFU en de daarbij behorende ToerFietsKaart (TFK) is voor ieder
lid van TTC De Merel verplicht.
2. Bij zeer hoge uitzondering kan het bestuur besluiten af te wijken van bovengenoemd artikel,
door een speciaal lidmaatschap toe te staan. Het gaat dan om leden die niet meer in
clubverband fietsen. Zodra weer in clubverband wordt gefietst, is het NTFU-lidmaatschap
verplicht.
3. Het lidmaatschap van de NTFU is inbegrepen in de contributie voor TTC De Merel.
VERZEKERINGEN
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Artikel 20
1.
2.
3.

Deelnemers zijn W.A. verzekerd bij alle activiteiten die georganiseerd en vermeld zijn in het
NTFU-orgaan, waarbij de reglementen van deze zijn nageleefd.
Hierbij gaat de eigen W.A.-verzekering altijd voor.
Melding van ongevallen moet plaatsvinden bij het secretariaat, alwaar ook bepalingen zijn
gedeponeerd waarvoor men is verzekerd.

ALGEMEEN
Artikel 21
1.
2.

Door de algemene vergadering of door het bestuur kunnen enkele leden worden verzocht de
vereniging te vertegenwoordigen op vergaderingen van de NTFU of andere vergaderingen
waar de vereniging moet, of het nodig vindt, vertegenwoordigd (te) zijn.
Afgevaardigden brengen schriftelijk verslag uit aan de secretaris.

Artikel 22
1.
2.

Alleen de algemene vergadering kan wijzigingen en/of aanvullingen aanbrengen. Dit gebeurt
zo nodig op voorstel van een of meer leden, die een zodanig voorstel schriftelijk indienen bij
de secretaris.
Een voorstel tot wijziging van dit reglement wordt slechts als aangenomen beschouwd als
tenminste tweederde deel van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich voor de
wijziging heeft verklaard.

Artikel 23
1. De leden worden verzocht bij eventuele langdurige ziekte, opname in het ziekenhuis,
gezinsuitbreiding of een andere bijzondere gebeurtenis dit kenbaar maken aan een lid van het
bestuur. Adressen en telefoonnummers staan vermeld in de Nieuwsbrief.
Artikel 24
1.

Inzake alle handelingen waarin het Algemeen Reglement niet voorziet, beslist het Algemeen
Bestuur.
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