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Bekrachtigd tijdens de algemene ledenraadsvergadering van 28 maart 2014

Huishoudelijk reglement Budocentrum Julianadorp
Artikel 1

Algemene bepalingen

1. De vereniging draagt de naam Budocentrum Julianadorp, hierna te noemen ‘de vereniging ’ is
opgericht op 04 februari 1975 en gevestigd te Julianadorp.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten
van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij
notariële akte op 20 april 2009 ten overstaan van notaris mr. Anna Maria Natascha StouthartHilber kantoorhoudende te Den Helder.
3. De begrippen van het huishoudelijk reglement zijn een duidend met de statuten van de
vereniging.
4. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling en voorziet daarin daar waar het in de statuten
aan ontbreekt.
5. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden en worden vastgesteld in
en door de algemene ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste één tiende van de
stemgerechtigde leden. Een voorstel vanuit de leden dient tenminste twee weken voor de
algemene ledenraadvergadering bij het bestuur ingediend te zijn.
6. Voorstellen tot wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren en dient door het bestuur kenbaar
gemaakt te worden naar de leden toe als zodanig via een oproepingsbrief waarin de voorstellen
zijn vermeld.
7. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging niet
voorziet, en in alle gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement
beslist het algemeen bestuur.
8. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur conform de
statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit
met andere leden willen bespreken.
9. De statuten laatstelijk opgesteld prevaleren te allen tijde boven het huishoudelijk reglement.
Artikel 2

Lidmaatschap overkoepelende organisaties

1. De vereniging is als lid aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN), Stichting Karate
Nederland (SKN), Nederlandse Kendo Renmei (NKR).
2. Dit lidmaatschap verplicht alle budoka ’s van de vereniging die de sport Judo, Jiu-Jitsu, KarateJitsu en Iaido beoefenen lid te worden van één van bovenstaande bonden waaronder hun sport
valt.
3. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van
bovengenoemde organen van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de
vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de
belangen van de vereniging niet te schaden.
4. De leden zijn tevens gehouden de statuten, reglementen en besluiten van deze sportbonden
evenals de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.
5. Indien binnen de vereniging een nieuwe sport wordt geïntroduceerd die niet valt onder auspiciën
van één van bovengenoemde overkoepelende organisaties, zal de vereniging zich zo spoedig
mogelijk aansluiten bij de overkoepelende organisaties onder wiens auspiciën de betreffende
sport in Nederland kan worden uitgeoefend. De uit dit lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen, zullen alsdan aan de budoka ‘s worden opgelegd.
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Artikel 3

Aansprakelijkheid vereniging

1. De vereniging sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade inclusief vervolgschade welke een
lid en of vrijwilliger van de vereniging of aangepaste sporter door onderhuur ondervindt, als
gevolg van het beoefenen van budosporten, aan die sporten verwante activiteiten en aan het
deelnemen van andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.
2. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard dan
ook van zijn leden, vrijwilliger, aangepaste sporter of derde in het verenigingsgebouw aanwezig.
3. De in lid 1. opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade inclusief
vervolgschade voorkomend uit een daad door een lid en of vrijwilliger van de vereniging of
aangepaste sporter door onderhuur jegens derden.
4. De in lid 1. opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade inclusief
vervolgschade veroorzaakt door zaken welke de vereniging in eigendom, dan wel onder toezicht
heeft.
Artikel 4

Aansprakelijkheid leden

1. Leden en of vrijwilliger van de vereniging of aangepaste sporter door onderhuur die schade
toebrengen aan eigendommen van de vereniging, dan wel zaken die de vereniging onder
toezicht heeft, dienen deze schade inclusief vervolgschade ogenblikkelijk te vergoeden.
2. Leden en of vrijwilliger van de vereniging of aangepaste sporter door onderhuur die schade
toebrengen aan derden, dienen de vereniging te vrijwaren van alle aanspraken die derden de
vereniging ten laste kunnen leggen.
Artikel 5

Sleutelplan

1. Het bestuur beslist en bepaald wie zich middels een sleutel van de vereniging toegang mag
verschaffen tot de ruimtes en of kasten van de vereniging daar waar men zich voor zijn
werkzaamheden kan en mag bevinden.
2. Bij het verkrijgen van een sleutel dient men een sleutelcontract te ondertekenen en deze dan
ook na te leven.
3. Bij het niet naleven van dit contract of misbruik maken van de toegang tot het verenigingsgebouw is het bestuur gemachtigd om met onmiddellijke ingang de sleutel in te nemen en het
contract te beëindigen.
Artikel 6

Bestuur

1. Het algemeen bestuur is bevoegd om zelfstandig naderende reglementen op te stellen.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd de vergoeding van de trainers vast te stellen.
Artikel 7

Begunstigers / donateurs

1. Begunstigers / donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met een minimale
jaarbijdrage van € 50,00.
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Artikel 8

Contributie / opzegging

1. De contributie zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld tijdens de algemene ledenraadsvergadering en voor het eerst ingaan in het vierde kwartaal van dat jaar.
2. De contributie is vooraf per kwartaal en via een incassomachtiging verschuldigd en bedraagt
€ 15,00 per maand.
In deze contributie is inbegrepen 1 uur betaald sporten per week, gratis 1½ uur vrije training en
gratis deelname aan wedstrijdtrainingen indien daartoe uitgenodigd te zijn.
Indien meerdere sporten worden gevolgd of een sport langer dan 1 uur duurt dan is pro rata
€ 5,00 per uur verschuldigd als aanvullende contributie.
3. Bij aanmelding als lid is € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.
4. Toelating tot de wedstrijdtrainingen kan slechts met instemming van de eigen trainer en
wedstrijdtrainer.
5. Vrijgesteld van contributie is een bestuurslid, trainer, erelid, en een lid van verdienste mits
persoonlijk uitgeoefend.
6. Gedeeltelijk vrijgesteld van contributie is een slapend lid waarbij de maandelijkse contributie
wordt verlaagd tot € 2,50.
7. Geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van contributie zijn door het algemeen bestuur aangewezen
personen.
8. Om als slapend lid of voor (gedeeltelijke) vrijstelling van contributie in aanmerking te komen
dient het lid een verzoek daartoe aan het bestuur te zenden die binnen een redelijke termijn
daarover een uitspraak zal doen.
9. Indien door het opzeggen van een sport het lidmaatschap niet eindigt dan geldt dat alleen
opgezegd kan worden per de eerste van de een volgende maand.
Artikel 9

Commissie

1. Het bestuur kan voor de uitvoering van haar taken commissies instellen. Taak, samenstelling,
financiële verantwoording en werkwijze worden door het bestuur geregeld.
2. De commissies zullen bestaan uit een oneven aantal leden van minimaal drie.
3. Voor iedere commissie stelt het bestuur een taakomschrijving vast.
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