Huishoudelijk
reglement
Gymnastiekvereniging Sport Geeft Vreugde,
afgekort S.G.V.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld conform artikel 20 van de statuten, laatstelijk gewijzigd volgens de
notariële akte d.d. 29 december 1987 no. 16569.
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1.

Doelstelling vereniging

Missie / doel vereniging
De missie van de vereniging is conform art. 4 van de statuten “de bevordering van de lichamelijke
oefening, in het bijzonder gericht op de mogelijkheid tot het geven van gymnastiek en atletiek
aan alle leeftijdsgroepen”.
Deze “open” beschrijving geeft veel ruimte. Om dit te concretiseren volgt hier een nadere
omschrijving.
De vereniging stelt zich ten doel aan iedereen (vanaf jonge leeftijd) die graag wil bewegen de
mogelijkheid te bieden om gymlessen te volgen. Tevens zal zij doelgroepgerichte
bewegingscursussen aanbieden, sommige ter promotie, andere om te voorzien in specifieke
behoeften en mogelijk langer lopende activiteiten daaruit binnen de vereniging te
accommoderen.

1. Groepsindeling
Bij gym vindt de indeling plaats conform de groepsindeling in het onderwijs om kinderen in staat
te stellen met kinderen/vriendjes van de eigen leeftijd te gymmen. Van dit principe kan na
overleg tussen de leiding en het bestuur afgeweken worden. Voorbeelden: i.g.v. doubleren of
i.v.m. (geestelijk) ontwikkelingsniveau waardoor plaatsing in een andere groep om
pedagogisch/sociale reden de voorkeur geniet.
Iedereen heeft als basis een vastgesteld lesuur, waarin ieder op zijn/haar niveau mee kan doen.
Daarnaast worden er kansen geboden om individuele talenten te ontwikkelen binnen de
selectiegroep turnen door meer trainingsuren aan te bieden. Selectie vindt plaats op basis van
vaardigheid en in overleg tussen de leidinggevenden en met een eindoordeel door de
hoofdleid(st)er. Kinderen die geselecteerd zijn, blijven om pedagogische redenen ook lessen
volgen op het eigen gym uur.
Hoewel het principe geldt, kunnen uitzonderingen worden gemaakt in overleg tussen leiding en
bestuur. Voorbeeld: in de ouderenselectie zijn leden die uitwonend zijn niet zijnde Wijster/Spier
e.o. (bijvoorbeeld t.g.v. studie). In dit geval geldt de verplichting niet en kunnen lessen beperkt
worden tot de selectielessen. Wel stelt het bestuur als eis dat de leden al langere tijd lid zijn en
zich verdienstelijk hebben gemaakt of gaan inzetten voor de vereniging, bijvoorbeeld een
vrijwilligersfunctie of als jurylid. Onderliggende gedachte is dat het in het belang van de
vereniging is dat oudere leden verbonden blijven met de vereniging.
De vereniging heeft 1 turnselectie. Vanaf 9 jaar zijn er tijdens het turnseizoen KNGU wedstrijden,
waar een ieder op zijn/haar niveau meedoet. Om mee te kunnen doen aan KNGU wedstrijden
hoef je geen selectielid te zijn.
In die gevallen waar de vereniging zou beschikken over dusdanig getalenteerde leden dat zij niet
het niveau van lesgeven kan aanbieden waaraan behoefte is, zal gezocht worden naar
samenwerkingsmogelijkheden met andere verenigingen/instanties waardoor e.e.a. wel mogelijk
wordt.
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Periodiek (het streven is eenmaal per jaar) worden er clubkampioenschappen georganiseerd
voor alle gymnastiekleden vanaf groep 3. Het samengestelde resultaat bepaalt de clubkampioen
in de betreffende klasse.
Ten behoeve van de wedstrijden moet de vereniging beschikken over voldoende juryleden. Het
bestuur zal haar uiterste best doen om voldoende juryleden te werven door een actieve
benadering.

2. Verkrijging van het lidmaatschap
a. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe
door het bestuur vastgesteld inschrijvingsformulier, dat aan het aspirant-lid wordt verstrekt.
Tevens dient een doorlopende machtiging te worden ondertekend, waarmee de
penningmeester een doorlopende incasso-opdracht naar de bank kan sturen.
b. Een aspirant-lid heeft recht op 2 proeftrainingen.
c. Het aanmeldingsformulier dient ondertekend door ouder/verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger ingeleverd te worden bij de trainster of gestuurd naar de
penningmeester.
d. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een half jaar. Het lidmaatschap wordt
stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan na een half jaar per kwartaal en
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de penningmeester, die tenminste een
maand voor de 1e van het kwartaal in het bezit moet zijn van de penningmeester.
Bij langdurige blessures, zwangerschap of verhuizing naar een andere regio kan hiervan
afgeweken worden.
In deze en andere redenen beslist het bestuur.
e. SGV is geen KNGU-lid. Er wordt door SGV derhalve geen bondscontributie van de KNGU
geïnd.
f. Leden krijgen bij inschrijving informatie. De informatie vermeldt in elk geval:
 De trainingstijden en de accommodatie waar getraind wordt
 De rechten en plichten van de leden
 De hoogte van de contributie, de wijze van inning van de contributie en de
hoeveelheid van termijnen en wanneer dit geïncasseerd zal worden.
 Toestemming tot het automatisch betalen van de contributie
 Dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen.
3. Rechten van de leden
Elk lid heeft de volgende rechten:
a. Deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de
vereniging;
b. Deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging;
c. Het doen van voorstellen voor respectievelijk op de algemene vergadering;
d. Het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen
(bestuur en eventuele commissies) van de vereniging.
Klachten en verzoeken kunnen via het secretariaat bij het bestuur worden ingediend. Zo snel
mogelijk na het indienen zal het bestuur beslissen hoe daar mee om te gaan.
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4. Het bestuur
De vereniging wordt bestuurd door minimaal 5 bestuursleden en ten hoogste 9 (ref. statuten art.
9). Binnen het bestuur kennen we de volgende functies:
1. Voorzitter*
2. Secretaris*
3. Penningmeester*
4. Algemeen lid
5. Algemeen lid
6-9 Algemeen lid
*(Dagelijks bestuur)

5. Contributies
De leden betalen contributie per leeftijdscategorie, er is daarbij onderscheid gemaakt in de
volgende leeftijdsgroepen:
-

Jeugdleden tot 13 jaar
Leden vanaf 13 jaar en ouder
Selectieleden

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd en het al dan niet lid zijn van de
selectie.
De contributie van het lidmaatschap wordt d.m.v. automatische incasso verrekend.
Jaarlijks, voor de Algemene Ledenvergadering, doet de penningmeester een voorstel over de
hoogte van de contributies. Worden deze gewijzigd, dan is daarvoor goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering vereist.
Factoren van invloed op de ontwikkeling van de contributie zijn, maar niet beperkt tot:
- Leden aantal
- Overheidsbijdragen
- Accommodatiekosten
- Kosten kader/leiding
De hoogte van de contributie is gebaseerd op een trainingsseizoen van 39 weken. De
zomervakantie bestaat uit maximaal 6 weken, de overige weken worden per jaar vastgesteld.
Restitutie van de contributie kan niet plaatsvinden voor lessen die uitvallen door ziekte,
meteorologische omstandigheden, overlijden, feestdagen, het niet beschikbaar hebben van
accommodaties of ondeugdelijke materialen. De vereniging en leiding hebben de plicht om er
alles aan te doen om de lessen door te kunnen laten gaan.
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Wanneer voor een lid van de vereniging door omstandigheden het betalen van de contributie niet
goed mogelijk is, kan het bestuur een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de plicht tot het
betalen van contributie verlenen.

6. Kleding
Uit veiligheidsoverwegingen wordt het dragen van een turnpakje verplicht gesteld vanaf 6 jarige
leeftijd (groep 3 basisonderwijs) voor de gym- en turnlessen. Door het dragen van een turnpakje,
dat strak om het lichaam zit, wordt de mate van optimaal hulpverlenen en vangen vergroot. Voor
leden van 13 jaar en ouder wordt kleding gedragen in overleg met de leiding.
1. Wanneer een kind wijdvallende kleding draagt, is de kans aanwezig dat een kind niet goed
gevangen wordt en de leid(st)er slechts een shirt beetpakt en het kind toch nog op de grond
valt of het shirt rond de nek knelt. Bovendien zijn wij naast de zo belangrijke veiligheid voor
uw kind ook verzekeringstechnisch genoodzaakt om als gymnastiekvereniging een turnpakje
verplicht te stellen.
2. Leden dienen representatief zijn in hun kleding tijdens lessen, uitvoeringen en wedstrijden.
Dit om uit te dragen dat de vereniging als één geheel kan worden gezien. Dit houdt in dat
een lid wordt verplicht om turnkleding aan te schaffen, dat wordt vastgesteld door het
verenigingsbestuur. Het door de vereniging vastgestelde turnpakje is verplicht tijdens
onderlinge wedstrijden, de clubuitvoering en tijdens KNGU/RWS wedstrijden *).
3. Leden met lang haar dienen hun haar in een staart of vlecht te dragen voor de lessen,
uitvoeringen en wedstrijden. Dit is om veiligheids- en om representatieve redenen verplicht
gesteld.

7. Gedragscode leden/trainsters/vrijwilligers/ouders/bestuursleden.
SGV is een vereniging waar sportiviteit en de algemene normen, waarden, omgangsvormen en
respect voor de eigendommen van anderen vanzelfsprekend zijn. Dit betekent o.a.:
a. Dat de kleedkamers en accommodaties die door ons gebruikt worden, netjes
achtergelaten worden.
b. Iedereen zich houdt aan de regels die gelden in de diverse accommodaties tijdens
trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.
c. Respect voor mede leden/leiding /juryleden/leden van andere turnverenigingen.
d. Fysiek en verbaal geweld niet worden geaccepteerd.
e. Mobiele telefoons zoveel mogelijk uit zijn tijdens de trainingen. Gebruik van de mobiele
telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen.
f. Er geen materialen en eigendommen van anderen vernield of gestolen worden.
g. Bij overtredingen hiervan, wordt het bestuur ingelicht en kan het bestuur besluiten om
over te gaan tot sancties.

*) Bij KNGU wedstrijden wordt, zolang SGV zelf geen KNGU lid is, het gympakje van VKW gedragen.
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