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Van Gymnastiek- en Recreatievereniging De Samensprong 
(Voor de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm, overal wordt daarmee ook de vrouwelijke – 
en genderneutrale vorm bedoeld) 

Leden en jeugdleden 
Artikel 1: Verkrijgen lidmaatschap 
Toetreding tot de vereniging geschiedt door het invullen van het digitale inschrijfformulier. Bij 
jeugdigen is het de wettelijk vertegenwoordiger die de jeugdige inschrijft. 
Het bestuur heeft het recht een verzoek om toetreding tot de vereniging te weigeren. Wanneer 
die situatie zich voordoet, is het bestuur verplicht om binnen zeven dagen nadat de aanvrager 
het verzoek heeft gedaan, schriftelijk te reageren naar de aanvrager. Daarin legt het bestuur uit 
welke redenen hij heeft om de toetreding van de aanvrager tot de vereniging te weigeren. 
Op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet het bestuur de leden 
informeren over dit besluit om iemand tot de vereniging te weigeren. 
 
Indien de aanvrager eerder lid is geweest van de vereniging geldt een minimale wachttijd van 
zes maanden vanaf het einde van het lidmaatschap. Wil de aanvrager toch graag eerder starten 
en er is plaats, dan moet de aanvrager over één kwartaal extra contributie betalen. 

Artikel 2: Rechten en plichten 
Leden en jeugdleden hebben het recht: 

• Deel te nemen aan oefeningen, wedstrijden, demonstraties en andere evenementen, die 
de vereniging organiseert. Indien er kosten zijn verbonden aan deze evenementen die 
buiten de reguliere contributie vallen, zal dat op voorhand worden gecommuniceerd aan 
de leden. 

• Deel te nemen aan oefeningen, wedstrijden, demonstraties, cursussen en andere 
evenementen, die de KNGU of een van haar afdelingen organiseert. Na goedkeuring door 
of bevestiging van het bestuur en/of de technische leiding. 

• Voorlichting te krijgen. 
• Zich ziek te melden bij de trainer en de ledenadministratie bijvoorbeeld als gevolg van een 

langdurige blessure. De contributie kan hierop worden aangepast voor de duur van de 
langdurige afwezigheid.  

Leden en jeugdleden hebben de plicht: 

• Statuten en reglementen van de bond en de vereniging stipt na te leven. 
• De belangen van de bond en de vereniging niet te schaden. 

Leden uit de wedstrijdgroepen of ouders van leden uit de wedstrijdgroepen hebben de plicht: 

• Tijdens minimaal twee verenigings- of KNGU-wedstrijdactiviteiten te helpen. Bij het niet 
nakomen van deze verplichting, volgt een door het bestuur vastgestelde sanctie. 

Artikel 3: Einde lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt door:  
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• Overlijden van het lid. 
• Schriftelijke opzegging van het lid met inachtneming van een termijn van ten minste vier 

weken voor het einde van het kwartaal. 
• Opzegging namens de vereniging. 
• Ontzetting (royement) conform de daarvoor geldende bepalingen in de statuten. 

 

Ereleden en leden van verdiensten 

Artikel 4: Verkrijgen van erelidmaatschap/lidmaatschap van verdienste 
Personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging, kunnen op 
voordracht van het bestuur en/of door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot 
erelid of lid van verdienste. 

Artikel 5: Einde erelidmaatschap/lidmaatschap van verdienste 
Het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste eindigt door: 

• Het overlijden van het lid. 
• Het bedanken door het lid. 
• Door ontneming van het lidmaatschap. Het besluit daartoe kan alleen de Algemene 

Ledenvergadering nemen met een twee derde meerderheid van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 6: Rechten 
Ereleden en leden van verdienste hebben het recht om alle vergaderingen bij te wonen, die 
door de vereniging worden uitgeschreven. Zij kunnen daar een adviserende stem uitbrengen. Zij 
hebben tevens recht op nieuws uit de vereniging d.m.v. de nieuwsbrief. 
 

Ondersteunende leden 

Artikel 7: Verkrijgen van ondersteunend lidmaatschap 
Personen of instellingen, die ondersteunend lid van de vereniging wensen te worden, dienen 
zich daarvoor te wenden tot het bestuur. Het bestuur is bevoegd aanvragen tot het verkrijgen 
van het ondersteunend lidmaatschap te weigeren. 

Artikel 8: Einde ondersteunend lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt door: 

• Het overlijden van de persoon of de liquidatie van de instelling. 
• Het bedanken als zodanig door de persoon of instelling. 
• Het opzeggen van het lidmaatschap door het bestuur. 

Artikel 9: Rechten 
Ondersteunende leden hebben recht op toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Zij 
hebben tevens recht op nieuws uit de vereniging d.m.v. de nieuwsbrief. 
 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Versie 4 vastgesteld op de ALV van 21 januari 2021 
Gymnastiek – en recreatievereniging De Samensprong  Pagina 3 van 7 

 

Bestuursleden 

Artikel 10: Benoeming bestuursleden 
Bestuursleden worden door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de duur van 
telkens drie jaar benoemd. Zij zijn direct voor een gelijke periode herkiesbaar. In uitzonderings-
gevallen kan de ALV ontheffing van deze bepaling verlenen. 
Het bestuur: 

• Bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen.  
• Draagt een voorzitter voor tijdens de ALV, waarna de ALV met een meerderheid van 

stemmen de voorzitter in functie kiest. 
• Stelt een of meerdere commissies in als dat nodig is om het bestuurlijke werk te 

ondersteunen. Een commissie wordt altijd voorgezeten door een van de bestuursleden. 
Een bestuurslid doet dat voor de duur dat hij bestuurslid is of voor de duur dat de 
commissie is ingesteld. Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures heeft het bestuur het 
recht om in deze functies te voorzien. Deze benoemingen moeten op de eerstvolgende 
ALV worden bekrachtigd. 

Artikel 11: Rooster van aftreden 
Bestuursleden zijn om de drie jaar aftredend. Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen 
niet gelijktijdig aftredend zijn. Personen, die tussentijds in een vacature zijn benoemd, zijn 
aftredend op het moment waarop hun voorganger normaal gesproken zou zijn afgetreden. 
 

Het bestuur 

Artikel 12: Taak en werkwijze bestuur 
De taak van het bestuur omvat onder meer: 

• Het behartigen van de belangen van de vereniging in de ruimste zin van het woord. 
• De algemene leiding van de vereniging en het coördineren/verrichten van de daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden. 
• Het beheer van de geldmiddelen en overige eigendommen van de vereniging. 
• Het vertegenwoordigen van de vereniging waar nodig. 

Artikel 13: De voorzitter 
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen, evenals de ALV. Hij treedt 
op namens c.q. vertegenwoordigt de vereniging bij de daarvoor aangewezen gelegenheden. Hij 
is bevoegd om personen, die daar formeel niet het recht toe hebben, toch het woord te geven 
op de ALV, indien en voor zover naar zijn mening daartoe aanleiding bestaat. 

Artikel 14: De secretaris 
De secretaris is belast met het onderhouden van de contacten tussen de vereniging en alle 
daarvoor in aanmerking komende instanties. Hij is tevens belast met het notuleren van de 
bestuursvergadering en de ALV. Van alle uitgaande stukken bewaart de secretaris een kopie. 
De secretaris stelt ook het jaarverslag samen. 
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Artikel 15: De penningmeester 
De penningmeester is belast met het financieel beheer van de geldmiddelen. Hij draagt er zorg 
voor dat de contributie wordt geïnd. Hij is tevens belast met het opstellen van de begroting in 
overleg met het bestuur. Bij te verwachten begrotingsoverschrijdingen waarschuwt hij tijdig het 
bestuur. Hij is belast met het uitbetalen van de vergoedingen aan de technische leiding en de 
door de bestuurs- en commissieleden ingediende declaraties. Indien deze naar zijn mening niet 
juist zijn, pleegt hij overleg met de voorzitter en secretaris. 
Betalingen die niet van tevoren door het bestuur zijn goedgekeurd en die hoger zijn dan € 250, 
moeten alsnog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. 
Hij houdt nauwkeurig boek van de inkomende - en uitgaande bedragen en hij draagt zorg voor 
de bewaring van nota's en rekeningen. 

Artikel 16: Vergaderingen 
Ten minste eenmaal per twee maanden komt het bestuur in vergadering (al dan niet digitaal) 
bijeen. Verder kunnen vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als ten minste twee 
bestuursleden dit noodzakelijk vinden. 
De agenda van de vergadering dient uiterlijk drie dagen voor de bijeenkomst in het bezit van de 
bestuursleden te zijn. 
 
Van elke vergadering moeten nauwkeurig de notulen worden bijgehouden. Deze notulen 
worden op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, zo nodig aangepast en 
daarna vastgesteld. 
 

De Algemene Ledenvergadering 

Artikel 17: Tijdstip 
Overeenkomstig met de bepalingen in de statuten dient ten minste eenmaal per jaar een 
Algemene Ledenvergadering (ALV) te worden gehouden. Deze vergadering dient binnen zes 
maanden na beëindiging van het verenigingsjaar plaats te vinden. 

Artikel 18: Agenda 
De agenda van de ALV dient uiterlijk twee weken voor de betreffende datum in het bezit van de 
leden te zijn. 

Artikel 19: Jaarstukken 
Het bestuur is verplicht de jaarstukken over het voorbije verenigingsjaar vanaf twee weken voor 
de jaarlijkse ALV ter inzage te geven aan de leden via haar communicatiekanalen, zoals per e-
mail, website, nieuwsbrief of per post. 
Leden die daartoe tijdig de wens te kennen geven, kunnen inzage krijgen in de notulen en de 
financiële stukken. 

Artikel 20: Toegang 
Toegang tot de ALV hebben alle stemgerechtigde leden. Jeugdleden kunnen zich door hun 
wettelijke vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Ereleden, leden van verdienste en 
ondersteunende leden hebben ook toegang tot de ALV. 
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Artikel 21: Kascontrolecommissie 
De jaarlijkse ALV benoemt een kascontrolecommissie, welke bestaat uit minimaal twee, doch bij 
voorkeur drie leden die geen bestuurslid zijn. Deze commissie brengt op de volgende jaarlijkse 
ALV verslag uit van haar bevindingen over het financieel beleid van het bestuur. De commissie 
kan zich bij haar werkzaamheden laten bijstaan door een financieel deskundige. Ieder jaar 
wordt ten minste een van de leden vervangen. 
 

Commissies 

Artikel 22: Aantal 
Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kan het bestuur zich laten bijstaan door een of 
meerdere commissies. 

Artikel 23: Samenstelling 
Elke commissie bestaat uit: 

• Ten minste drie leden of ouders van jeugdleden van een bepaald onderdeel van de 
vereniging 

• Een trainer van het betreffende onderdeel is gewenst maar niet noodzakelijk 
• Minimaal een lid van de commissie maakt deel uit van het bestuur 

 
De overige commissieleden mogen geen gezinsleden zijn van het bestuurslid en/of van de 
trainer die al in de specifieke commissie plaatsnemen. 
De commissie wordt ingesteld door het bestuur en bekrachtigd op de jaarlijkse ALV. 

Artikel 24: Taak 
De taak van elke commissie wordt vastgesteld in overleg met het bestuur. 
Een commissie behartigt altijd de belangen van de vereniging en het onderdeel van de 
vereniging waarvoor zij werkzaamheden doet. 
Daartoe behoort onder andere het stimuleren van die activiteiten die (een onderdeel van) de 
vereniging kunnen bestendigen en/of verder ontwikkelen. Ook het samenstellen van een 
jaarprogramma, het organiseren van wedstrijden en de uitvoering van activiteiten behoren, na 
goedkeuring door het bestuur, tot de taak van de commissies. 

Artikel 25: Verantwoordelijkheid 
De commissies zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording verschuldigd aan het 
bestuur. Jaarprogramma e.d. hebben eerst de goedkeuring nodig van het bestuur. Dit geldt 
eveneens voor alle activiteiten buiten dit jaarprogramma. 
In spoedeisende gevallen kan overleg tussen de voorzitter van de commissie en de voorzitter 
van het bestuur volstaan. 

Artikel 26: Vergaderingen 
Commissievergaderingen worden gehouden zo dikwijls als ten minste twee leden van de 
commissie dit noodzakelijk vinden. Van elke vergadering houdt een commissie nauwkeurig de 
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notulen bij. En zorgt ervoor dat de secretaris tijdig voor de 
bestuursvergaderingen in het bezit is van een exemplaar van de notulen.  
De secretaris zorgt ervoor dat de bestuursleden inzage hebben in de commissienotulen. 

Artikel 27: Opdrachten 
Het bestuur heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde specifieke werkzaamheden 
opdrachten te verstrekken aan een of meer personen. De afbakening van deze opdrachten 
dient nauwkeurig te worden vastgesteld. Het bestuur blijft verantwoordelijk. 
 

De technische leiding 

Artikel 28: Werkzaamheden 
De werkzaamheden van de technische leiders bestaan onder meer uit: 

• Het op verantwoorde wijze geven van trainingen aan de onder zijn hoede toevertrouwde 
leden, op de daarvoor door het bestuur beschikbaar gestelde uren. Zie ook het 
beleidsdocument over een Veilig Sportklimaat bij De Samensprong en de gedragsregels 
zoals opgesteld door de KNGU. 

• Het zorgen voor verantwoorde vervanging indien men zelf verhinderd is. Deze vervanging 
altijd doorgeven aan het Technisch Kader (TK) en/of het bestuur. 

• De trainingen gaan altijd door, ook bij een heel klein aantal leden. Zo nodig past de 
technische leider zijn les aan. 

• Het samenstellen van een jaarprogramma in overleg met de commissie waarvan hij deel 
uitmaakt. 

• De technische voorbereiding (training) van de voor bepaalde evenementen geselecteerde 
personen. 

• Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan commissie en bestuur met 
betrekking tot medische sportkeuring, cursussen, speciale begeleiding, samenstelling van 
trainings-, selectie- en wedstrijdgroepen e.d. 

• Het geven van adviezen met betrekking tot de aanschaf van turnkleding zoals beschreven 
in de richtlijnen voor het technisch kader. 

Artikel 29: Diensten 
De vereniging maakt gebruik van de diensten van zelfstandige technische leiders. Zij geven 
zelfstandig les. Daarbij zijn de manier waarop (lesmethode), de locatie en de tijden van tevoren 
overeengekomen met de vereniging. 
 

Alcohol en Drugsbeleid 

Artikel 30: Alcohol en drugsbeleid. 
Sporters in de wedstrijdsport, het technisch kader en andere begeleidende functionarissen 
zorgen ervoor dat zij kennis nemen van én zich houden aan het Nationaal Dopingreglement.  
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Tijdens activiteiten die de vereniging organiseert, is het voor alle 
deelnemers en hun aanwezige begeleiders niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen 
en/of drugs te gebruiken en/of bij zich te hebben. 
Ook het roken van sigaretten of andere daarmee gelijk te stellen artikelen door leden onder 
achttien jaar (o.a. tijdens kampweekend) zijn niet toegestaan. 

Artikel 31: Sancties. 
Indien vastgesteld wordt dat iemand artikel 30 overtreedt, kan deze persoon met onmiddellijke 
ingang een sanctie krijgen in vorm van een schorsing. Dat betekent dat iemand geen toegang 
krijgt tot een specifieke activiteit en mogelijk uitgesloten wordt van alle verenigingsactiviteiten. 
Een schorsing duurt drie maanden zonder restitutie van reeds betaalde - of verschuldigde 
inschrijvingskosten en lidmaatschapsgelden.  
De betrokkene wordt door het bestuur schriftelijk van de sanctie in kennis gesteld. Wanneer 
herhaaldelijk wordt vastgesteld dat deze persoon artikel 30 overtreedt, kan het bestuur van de 
vereniging besluiten om de betrokkene als lid van de vereniging te royeren en daarbij een 
vordering op te leggen van een bedrag van maximaal de verschuldigde contributie van een 
halfjaar. 
 

Wijzigingen 

Artikel 32: Wijzigingen 
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen plaatsvinden indien de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) daartoe besluit met een meerderheid van twee derde van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen. Wijzigingsvoorstellen zijn uiterlijk twee weken voordat de ALV 
plaatsvindt door het bestuur via haar communicatiekanalen inzichtelijk gemaakt voor de leden. 
 

Slotbepalingen 

Artikel 33: Beklag en beroep 
Tegen maatregelen en/of besluiten kan beroep- of bezwaar worden aangetekend volgens de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 6:5. 
De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken conform 
Awb, artikel 6:7.  

Artikel 34: Slotbepalingen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging. 


