Huishoudelijk Reglement van de IJSCLUB RUINERWOLD opgericht op 25 november
1919.
Gewijzigd: door de ledenvergadering d.d. 27 november 2013.
Bij besluit van genoemde ledenvergadering met betrekking tot de wijzigingen luidt het huishoudelijk
reglement van de vereniging voortaan als volgt:
Artikel 1
1. Het bestuur beheert de zaken van de vereniging en zorgt voor de uitvoering van de besluiten op de
vergaderingen genomen.
2. Onverminderd haar verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering beslist het bestuur in
alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien. Het neemt alle
maatregelen van orde en stelt alle reglementen vast.
3. Namens de vereniging neemt het bestuur aangeboden geschenken of legaten aan
of weigert die. Alleen in het eerste geval doet zij daarvan mededeling en wel in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering. In geval de vereniging tot erfgenaam is benoemd,beslist het bestuur over
al of niet aanvaarding van de nalatenschap.
Artikel 2
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en handhaaft de orde.
2. Alle leden van het bestuur hebben, zowel afzonderlijk als gezamenlijk indien zij
daartoe door de rest van het bestuur zijn gemachtigd, het recht inzage te nemen in de
bescheiden van de vereniging, waar en in wiens handen deze zich ook mogen bevinden.
Artikel 3
De secretaris is belast met het bijeenroepen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Hij
houdt de notulen van deze vergaderingen. Voorts is hij belast met de correspondentie. Ook het archief
is aan zijn zorgen toevertrouwd. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij namens het
bestuur verslag uit.
Artikel 4
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en draagt hiervoor verantwoording.
Tevens is hij verplicht in de jaarlijkse algemene ledenvergadering rekening en verantwoording te
doen van zijn financieel beheer en de door het bestuur opgemaakte begroting voor het komende
jaar aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering te onderwerpen.
Artikel 5
De overige leden van het bestuur zijn meer in het bijzonder belast met de specifieke
aangelegenheden. Zij dragen er zorg voor dat de belangen, voor zover die niet in strijd zijn met het
algemeen belang, zo goed mogelijk in het bestuur behartigd worden.
Artikel 6
Leden die menen zich over het bestuur te moeten beklagen of met het bestuur omtrent de
toepassing der bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement verschillen, zullen hun
klachten op de algemene ledenvergadering kunnen inbrengen. Tot aan deze vergadering zullen zij
zich aan het oordeel van het bestuur moeten onderwerpen opdat nimmer de goede orde wordt
verstoord.
Artikel 7
Er worden geacht zoveel stemgerechtigde leden op de ledenvergadering aanwezig te zijn als het
aantal handtekeningen hunner op de presentielijst aangeeft.
Artikel 8
De orde der werkzaamheden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering dient in ieder geval de
volgende punten te bevatten:
a. Opening.
b. Verslag algemene ledenvergadering vorig jaar.
c. Ingekomen stukken en mededelingen.
d. Jaarverslag van de secretaris.

e. Jaarverslag penningmeester.
f. Verslag kascommissie.
j. Begroting.
k. Bestuursverkiezing.
l. Verkiezing kascommissie.
m. Contributie.
n. Rondvraag
2. Voorstellen van de leden moeten 24 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering worden
Ingediend.
Artikel 9
De contributie zal ieder jaar op de algemene ledenvergadering aan de hand van de samengestelde
begroting worden vastgesteld voor het komende jaar.
De contributie bedraagt € 8,50 per jaar per huisadres. Dit geldt voor ouders met inwonende kinderen.
Als men lid wordt van de Ruinerwoldse IJSclub, dan bedraagt het inschrijfgeld € 2,50.
Artikel 10
De contributie moet binnen 3 maanden van verzending van de lidmaatschapskaart zijn betaald.
Artikel 11
De aanvraag voor het lidmaatschap moet geschieden bij de penningmeester c.q. de
ledenadministratie
Wanneer een lid wenst te bedanken dient dat eveneens bij de penningmeester c.q. de
ledenadministratie te geschieden.
Artikel 12
1. De kascommissie voor de algemene ledenvergadering bestaat uit twee personen, welke door
de algemene ledenvergadering wordt benoemd.
2. Benoeming vindt plaats voor een periode van twee jaar, waarbij jaarlijks één lid vervangen dient
te worden.
3. Bestuursleden kunnen geen zitting nemen in een kascommissie.
4. De kascommissie controleert de bescheiden van de penningmeester en tekent ten bewijs van
haar controle diens boeken af. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt zij verslag
uit.
5. Een aftredend lid van een kascommissie kan de eerstvolgende twee jaar geen deel meer
uitmaken van een dergelijke commissie.
Artikel 13
Zowel de bestuurs- als de algemene ledenvergadering zullen indien mogelijk plaats vinden in de
kantine van de IJSclub.
Tijdens deze vergaderingen mag er niet worden gerookt en tevens geen alcoholische dranken worden
genuttigd.
Artikel 14
De vereniging is niet aansprakelijk tegenover de leden voor verlies of schade welke door hen
geleden worden tengevolge van handelingen of nalatigheden van bestuursleden of van hen die in
dienst van de vereniging zijn, onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van hen aan wiens
schuld dit verlies of die schade is te wijten.

