Huishoudelijk Reglement 2017
Ren- en toervereniging Tempo Soest
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten d.d. 10 april 2003. De artikelnummers
verwijzen naar de statuten. In sommige artikelen van dit huishoudelijk reglement is ten behoeve van
de leesbaarheid een artikel uit de statuten herhaald.
Artikel 4

Lidmaatschap

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en door het
bestuur zijn toegelaten.
2. Voor hen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geldt dat bij aanmelding als lid een
schriftelijke toestemmingsverklaring van ouders dient te worden ingeleverd.
3. Voorafgaande aan de aanmelding als lid van de vereniging bestaat de mogelijkheid als
kennismaking maximaal 5 keren deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde
activiteiten.
4. Kandidaat-leden kunnen alvorens zij zich als lid van de vereniging aanmelden, de statuten van
de vereniging en het huishoudelijk reglement ter inzage ontvangen dan wel dit raadplegen via
de website van RTV Tempo.
5. Na goedkeuring door het bestuur van het lidmaatschap betalen leden het entreegeld, dat in dit
reglement is vastgesteld.
6. Het lidmaatschap vangt aan, na aanmelding middels het aanmeldingsformulier en goedkeuring
door het bestuur, op het moment dat het entreegeld, de jaarcontributie en de bijdrage voor het
clubshirt is ontvangen.
Artikel 5

Rechten en verplichtingen

1. Leden worden geacht kennis te dragen van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk
reglement.
2. De leden verplichten zich overeenkomstig dit reglement te handelen en zich te houden aan de
bepalingen die daarin zijn opgenomen.
3. Het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in, dat het lid zich bereid verklaart, op verzoek
een bijdrage te leveren aan werkzaamheden ten bate van de vereniging. Deze werkzaamheden
kunnen bestaan uit bijvoorbeeld medewerking bij het uitzetten van toertochten en eventueel
andere werkzaamheden bij door de vereniging georganiseerde evenementen. Daarnaast kan
ieder lid ingeroosterd worden voor het vervullen van een bardienst op zondagochtend.
Artikel 6

Straffen

1. De leden die zich binnen of buiten de vereniging niet ordelijk gedragen, of door woorden of door
daden een ongunstige invloed op de medeleden uitoefenen of de goede naam van de vereniging
op een of andere wijze benadelen, kunnen door het bestuur gestraft worden met een van de
maatregelen zoals genoemd in artikel 6.4 van de statuten.
2. De in de statuten genoemde schorsing betreft een tijdelijke schorsing van ten hoogste 1 jaar.
Deze schorsing wordt door het bestuur opgelegd. Geschorste leden verliezen voor de tijdsduur
van de schorsing alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en mogen niet aan
clubactiviteiten deelnemen.
3. Indien een lid bezwaar heeft tegen een opgelegde straf, dan kan hij dit bespreken met de
vertrouwenscommissie (zie artikel 9A).
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4. De vertrouwenscommissie kan ad hoc een commissie van beroep instellen, waarin zitting
hebben: een oud-voorzitter (of oud-bestuurslid), een lid van de vertrouwenscommissie en een
derde persoon op aanwijzing van het geschorste of geroyeerde lid. De uitspraak van de
commissie van beroep is bindend.
5. Indien een lid na diverse aanmaningen zijn contributie nog niet heeft voldaan, dan zal het
bestuur het lidmaatschap van dit lid opzeggen. De financiële verplichting komt hierdoor niet te
vervallen. Als het lid zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, kan hij weer als lid van de
vereniging worden aangenomen
6. Leden die geroyeerd zijn, kunnen niet meer als lid van de vereniging worden aangenomen.
Artikel 7

Einde lidmaatschap

1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor het einde van het verenigingsjaar (31 december)
schriftelijk bij de secretaris te geschieden. Met het opzeggen van het lidmaatschap doet men
afstand van alle rechten, die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
2. Als iemand tussentijds opzegt, loopt zijn NTFU verzekering nog door tot einde van het jaar.
Artikel 9

Bestuur

1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 7 personen, te weten:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct, PR functionaris, alsmede twee
bestuursleden belast met diverse activiteiten.
2. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden 14 dagen voor de verkiezing door het bestuur of
door minstens drie leden kandidaat gesteld.
3. Bestuursleden worden op de algemene vergadering gekozen met meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.
4. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af. Bij voorkeur volgens dit schema: in de even jaren:
de voorzitter, de penningmeester, de PR-functionaris en een bestuurslid activiteiten; in de
oneven jaren: de secretaris, de algemeen adjunct en een bestuurslid activiteiten.
5. Indien een bestuurszetel tijdelijk vacant komt (bij ziekte of andere oorzaak) zal het bestuur
onderling deze functie opvullen.
Artikel 9A

Vertrouwenscommissie

1. De vereniging kent een vertrouwenscommissie, bestaande uit drie leden van de vereniging.
2. De vertrouwenscommissie kan bij problemen of miscommunicatie tussen bestuur en leden, dan
wel tussen leden onderling, als bemiddelaar optreden.
3. Een lid kan een opgelegde schorsing of royement aan de vertrouwenscommissie voorleggen. De
vertrouwenscommissie kan hierbij als bemiddelaar optreden.
4. Indien een lid beroep wil aantekenen tegen een schorsing of royement maakt hij dit kenbaar bij
de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie kan een commissie van beroep in stellen
(zie artikel 6).
5. De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de ledenvergadering.
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Artikel 10
4.

Het bestuur is bevoegd een aantal commissies te benoemen. De commissies zijn:
 wegtoercommissie
 commissie MTB-tochten
 activiteitencommissie
 commissie beheer clubgebouw
 vertrouwenscommissie
 PR-commissie (beheer website, verslag van activiteiten, aankondigingen)

Elke commissie heeft een vast aanspreekpunt binnen het bestuur. daarnaast is er periodiek overleg
tussen het bestuur en de commissies.
Bij presentatie en communicatie naar buiten en afspraken met derden is het bestuur verantwoordelijk en ook zij kan slechts bindende afspraken maken.
Artikel 13

Geldmiddelen en contributie

1. De jaarcontributie wordt jaarlijks op de Algemene vergadering vastgesteld. De contributie wordt
jaarlijks aangepast aan de afdracht die de vereniging aan de NTFU verschuldigd is en kan jaarlijks
verhoogd worden met de inflatie-index.
2. De contributie dient voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar (1 januari) betaald te zijn.
3. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap bedraagt het entreegeld € 2,25. Daarnaast is een nieuw
lid verplicht om een shirt met korte mouwen te kopen (à € 35,-).
Artikel 15

Vergaderingen

1. De vereniging kent de volgende vergaderingen:
- Bestuursvergaderingen
- Algemene vergaderingen; dit is de Algemene Ledenvergadering (ALV)
2. Het bestuur houdt bij voorkeur elke maand een bestuursvergadering.
3. De bestuursleden kunnen in afwijking van de vastgestelde regel van eenmaal per maand een
aparte vergadering aanvragen/beleggen.
4. Voorafgaande aan de bestuursvergadering kunnen leden met het bestuur zaken, die zij van
belang achten, bespreken. Dit dient vooraf bij de voorzitter te worden gemeld.
5. Naast de in de Statuten, artikel 15.2, genoemde algemene jaarvergadering (binnen 2 maanden
na afloop van het boekjaar) wordt jaarlijks in het najaar nog een algemene vergadering
gehouden. In de najaarsledenvergadering worden beleid, begroting en contributie voor het
komend jaar besproken.
Op de algemene jaarvergadering die is genoemd in artikel 15.2 van de Statuten, (binnen 2
maanden na afloop van het boekjaar) komen onder meer het jaarverslag van het bestuur, de
financiën (verslag, balans en begroting, contributies) en de verkiezingen (bestuur en
commissies) aan de orde, zie Artikel 15.5 van de Statuten.
Artikel 17

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1. Stemmingen voor bestuursfuncties of andere functies geschieden schriftelijk of bij acclamatie.
2. Bij schriftelijke stemmingen wordt vooraf door het bestuur een stemcommissie ingesteld. Deze
stemcommissie bestaat uit drie leden.
3. Bij schriftelijke stemmingen worden de stembriefjes in tegenwoordigheid van de vergadering
door de voorzitter van de stemcommissie nagezien en voorgelezen en door de secretaris
genoteerd.
4. De uitslag van de stemming wordt direct bekendgemaakt.
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Algemeen
1. RTV Tempo is aangesloten bij de NTFU en conformeert zich aan de statuten, huishoudelijk
reglement en beleid van de NTFU (voor zover dit betrekking heeft op het verenigingsleven en
rechten en verplichtingen van leden).
2. De leden zijn automatisch lid van de NTFU en vallen onder de door de NTFU afgesloten
verzekering. Zij zijn verzekerd volgens de in de polis genoemde voorwaarden van de door de
NTFU afgesloten combinatieverzekering, waaronder de fietsschadeverzekering.
3. RTV Tempo is aangesloten bij de KNWU.
4. Leden die hiervoor in aanmerking wensen te komen kunnen via Tempo aangemeld worden voor
een wedstrijdlicentie.
5. Tempo kan medewerking verlenen aan door de KNWU georganiseerde evenementen in de
omgeving van Soest.
Activiteiten
De activiteiten van RTV Tempo worden in de ALV vastgesteld en opgenomen in de
activiteitenkalender, die tevens op de website wordt gepubliceerd.
1. Tempo heeft een eigen clubtenue. Van leden wordt verwacht dat ze dit dragen bij
clubactiviteiten.
2. Het dragen van een helm is verplicht bij de fietsactiviteiten, uitgezonderd de tochten, die op
stadsfietsen worden verreden (dikke banden tochten).
3. De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn/gezondheid bij het deelnemen aan
activiteiten van de club. Deelname aan activiteiten is op eigen risico.
4. Een ieder dient bij de groepsactiviteiten het welzijn van de anderen te respecteren en niet in
gevaar te brengen.
5. Indien de waarde van een fiets hoger is dan de door de NTFU vastgestelde waarde, dan dienen
leden, indien ze dat willen, zelf een aanvullende verzekering af te sluiten.
Overige punten
1. Aankondiging van activiteiten vindt plaats via de mail en de website (www.tempo-soest.nl).
Verslaglegging van de activiteiten vindt plaats via de website (www.tempo-soest.nl).
Aan degenen, die geen computer hebben, wordt de informatie per post verstrekt.
2. Binnen de vereniging willen we de privacy van de leden beschermen. Leden worden geacht
vertrouwelijk om te gaan met de adresgegevens cq. ledenlijsten. Het versturen van post en
e-mail aan het gehele ledenbestand of grote delen daarvan vindt uitsluitend plaats door of in
overleg met het bestuur.
In gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet beslist het bestuur.
Dit huishoudelijk reglement is op de algemene vergadering d.d. 23 februari 2017 vastgesteld,
conform statuten Artikel 18.4.
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