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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TRIATHLON & LOOP VERENIGING “DE LANGSTRAAT”
Algemeen:
De vereniging kent de triathlon afdeling en een loop afdeling. Alle leden worden ingedeeld in een van beide
afdelingen, dan wel bij beide afdelingen.
De vereniging is verplicht het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond aan te vragen voor een ieder,
die in de vereniging lid is van de triathlon afdeling, actief de triathlonsport beoefent.
De vereniging is verplicht het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen voor een ieder, die in de
vereniging lid is van de loop afdeling, actief de loopsport beoefent.
Zowel de vereniging als de leden zijn derhalve verplicht zich aan de reglementen van de betreffende bonden
te houden.

Artikel I HET LIDMAATSCHAP
Verkrijgen van het lidmaatschap
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7.

Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanvraag hiertoe, D.m.v. een volledig ingevuld
door de vereniging verstrekt inschrijfformulier.
Inschrijving dient te geschieden bij de ledenadministratie. (Zie clubblad)
Bij inschrijving gelden geen specifieke eisen, mits deze eisen niet door de NTB en/of AU in haar
reglementen zijn vastgelegd.
Bij inschrijving als triathlonlid dient men minimaal de zwemkunst (niveau A en B) meester te zijn.
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het bestuur akkoord gaat met de toetreding.
Het betreffende kandidaat-lid wordt hiervan op de hoogte gesteld. Binnen 14 dagen na deze
mededeling, dienen het inschrijfgeld en de eerste betaling contributie op de bank- of girorekening van
de vereniging gestort te zijn. Dan wel het formulier voor de incasso bij de vereniging zijn. (Voor
kandidaat-leden die vooraf een aantal trainingen gevolgd hebben, zie 1.10)
Aanmelding bij NTB en/of AU geschiedt op het moment dat men als lid aanvaard wordt.
Het lidmaatschap gaat in op de 1e van de volgende maand.

Kandidaat-leden.
1.8

1.9
1.10
1.11

Het is toegestaan om als kandidaat-lid een aantal trainingen bij wijze van proef te volgen. In alle
gevallen zal de wens hiertoe vooraf aan een bestuurslid gemeld worden.
Afhankelijk van het aantal leden op dat moment zal er door het bestuurslid al dan niet
toestemming gegeven worden. Vervolgens wordt de desbetreffende trainer ingelicht.
Maximaal gedurende 1 maand kan men als kandidaat-lid de trainingen gratis volgen. Daarna dient
aanmelding of afzegging te gebeuren.
Indien men in de loop van een maand als kandidaat-lid het lidmaatschap verwerft, geldt als
ingangsdatum voor het lidmaatschap het begin van die maand.
Indien door voltalligheid van het aantal leden een ledenstop van toepassing is, vervalt voor kandidaatleden de mogelijkheid tot het volgen van de trainingen.

Opzegging van het lidmaatschap
1.12

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het correspondentie adres van de vereniging
t.a.v. de ledenadministratie te geschieden. Conform de statuten artikel 7 lid 5 a en b, dient dit te
geschieden tegen het einde van een kwartaal met een opzeggingstermijn van een maand.

Artikel II HET BESTUUR
2.1
2.2

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.
Het bestuur verplicht zich ten opzichte van de leden:
 Het behartigen van de triathlon & loopsport in zijn algemeenheid en die van de leden in het
bijzonder. De besluitvorming dient voor beide disciplines overeenkomstig de geest van de
sport genomen te worden.
 Hij stimuleert en activeert de vereniging waardoor de aangesloten leden hun sport optimaal
kunnen beoefenen.

Artikel III DE LEDEN
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Van de leden wordt verwacht:
- dat zij actief handelen overeenkomstig de statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement
in de geest van de sport, zowel binnen als buiten het directe verenigingsverband.
Onder actief handelen wordt verstaan:
- de vereniging positief in de openbaarheid brengen en het bestuur te ondersteunen in zijn
uitgestippelde en door de algemene vergadering goedgekeurde beleid.
De triathlon afdeling kent de volgende categorieën triathlonleden (conform NTB):
- triathlon-aspiranten, van 6 t/m. 13 jaar.
- triathlon-jeugd, van 14 t/m. 15 jaar.
- triathlon-junioren, van 16 t/m 19 jaar.
- triathlon-senioren, vanaf 20 jaar.
- loop-fiets-leden, vanaf 20 jaar.
- zwem-loop-leden vanaf 20 jaar.
- zwem-fiets-leden vanaf 20 jaar
- fietsleden, vanaf 20 jaar
- zwemleden vanaf 20 jaar
- administratieve leden NTB
De loop afdeling kent de volgende categorieën loopleden (conform AU):
- loopleden pupillen, vanaf 6 t/m 11 jaar
- loopleden junioren, van 12 t/m 19 jaar
- loopleden senioren, vanaf 20 jaar
- administratieve leden AU
Leden uit de beperkte categorieën zijn niet gerechtigd aan andere trainingen deelnemen. Voor het
overige zijn zij gerechtigd alle andere activiteiten van de vereniging te volgen.
Voor alle categorieën leden gelden maximale aantallen, welke door het bestuur bepaald en bewaakt
worden.

Lidmaatschap Nederlandse Triathlon Bond en/of Atletiek Unie
3.6

3.7

De vereniging meldt elk lid bij de N.T.B.en/of AU aan. Behoudens tussentijdse toetreding vindt deze
aanmelding eind november plaats. Leden worden conform hun lopende licentie aangemeld. Indien het
lid een mutatie van categorie van zijn licentie wenst, dient dit voor 15 november schriftelijk aan de
ledenadministratie gemeld te worden.
Indien een lid later dan 15 november wijziging van licentie wenst, komen de daaraan
verbonden kosten voor rekening van het desbetreffende lid.

Artikel IV INSCHRIJVING/CONTRIBUTIE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Conform de statuten artikel 13 lid 2, wordt de contributie en het inschrijfgeld tijdens de
algemene vergadering vastgesteld.
Conform statuten artikel 13 lid 2, zijn de leden bij acceptatie het op dat moment geldende
inschrijfgeld verschuldigd.
Zie voor de huidige contributies en inschrijfgeld de rubriek " contributie" in het clubblad.
De contributie dient steeds vooruit per kwartaal te worden voldaan, waarbij de storting
vóór de 15e van de 1e maand van dat kwartaal, plaats dient te hebben.
Betaling via een automatische opdracht verdient de voorkeur. In geval hier geen gebruik van gemaakt
wordt, wordt het kwartaalbedrag van de contributie met € 2,50 verhoogd.
Betaling van de bondscontributie wordt door de vereniging uit verenigingsmiddelen
gedaan, echter met dien verstande dat het meerdere dan het bedrag van de
basislidmaatschap door de vereniging op het desbetreffende lid verhaald wordt.

Afwijkende betaalregelingen
4.7

4.8
4.9

Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden een afwijkende betaalregeling wenst,
dient dit vooraf schriftelijk bij het bestuur aangevraagd te worden. Verzoeken hiertoe
dienen aan de ledenadministratie gericht te zijn.
Het bestuur zal schriftelijk op een dergelijk verzoek van een lid reageren.
Tot er eventuele toestemming van het bestuur is, blijft de normale kwartaalbetaling
gehandhaafd.

Betalingsachterstand
4.10

Indien men op enig moment 2 kwartalen of meer achterstand bij betaling van contributie, wordt men
geschorst en is men derhalve niet meer gerechtigd gebruik te maken van zijn rechten als lid.

Artikel V ALGEMENE LEDENVERGADERING
5.1
5.2

Jaarlijks wordt er tenminste één algemene vergadering gehouden en wel voor 1 april.
Op de jaarlijkse algemene vergadering zullen het bestuur en de kascommissie conform de
statuten artikel 9 lid 5 en artikel 12 lid 3 a en b volgens rooster aftreden.

Artikel VI COMMISSIES
6.1

Het bestuur heeft de mogelijkheid tot vorming van verschillende hieronder te noemen commissies,
waardoor zijn beleid gerealiseerd kan worden. Deze commissies dienen bemand te worden door de
leden. Het verdient voorkeur, dat elke commissie een bestuurslid telt. Deze commissies zijn steeds
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

6.2

Voor elke commissie geldt:
a. Het aan het bestuur ter goedkeuring overleggen van een draaiboek en begroting.
b. Van elke commissievergadering dient een schriftelijke verslaglegging plaats te vinden.
Commissies zijn:
ACTIVITEITEN-commissie:
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de sociale contacten.
 Het organiseren van verenigingsgebonden sportactiviteiten welke duidelijk in het kader van
de triathlon en loopsport of enige andere vorm van duursport staan.
TECHNISCHE-commissie:
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het behartigen, verantwoorden en plannen van trainingen.
 Pleegt periodiek overleg met de trainers en stelt samen met hun de uitgangspunten voor de
jaarplanning op.
 Draagt zorg voor de seizoen- en weekindeling van de trainingen.
 Overleg plegen met de sportactiviteiten-commissie.
CLUBBLAD EN PUBLICITEITS-commissie :
Taken en verantwoordelijkheden:
 Zorg dragen voor het periodiek verschijnen van het clubblad
 Kopij over de vereniging-activiteiten en prestaties voor publicatie in week- en dagbladen en
tijdschriften verzorgen.
 Het opzetten van publiciteitscampagnes ter ondersteuning van de verenigings-activiteiten.
 Van alle publicaties een "knipselkrant" oa. ter overhandiging aan de sponsors aan leggen.
JEUGD-begeleidings commissie:
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het behartigen van de belangen en wensen van de jeugdleden en in overleg met betreffende
commissies een jeugdplan opstellen.
JEUGD- commissie:
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het behartigen van de belangen en wensen van de mede jeugdleden en in overleg met
betreffende commissies en bestuur
 Vullen en up-to-date houden jeugd pagina internet
KLEDING- commissie:
Taken en verantwoordelijkheden:
 Het beheren van het kleding pakket, het initiëren van bestellingen t.b.v. de kleding voorraad.
 Uitvoering geven van het beleid uitgezet door het bestuur.
 Voorstellen op het gebied van kleding lijnen.
KAS-commissie:
Taken en verantwoordelijkheden:
 Jaarlijkse controle boeken (voor ALV)

Artikel VII TRAININGEN
7.1
7.2
7.3

7.4

Het deelnemen aan alle door de vereniging of namens haar georganiseerde wedstrijden en
trainingen geschiedt op eigen risico en verantwoording.
Op de door vereniging georganiseerde fietstrainingen en fiets-evenementen is men verplicht
goedgekeurde valhelm te dragen.
Bij zwemtrainingen in buitenwater is het dragen van een wetsuit m.b.t. tot de minimumtemperaturen
en de daaraan gekoppelde afstand conform het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlonbond
verplicht.
In alle gevallen dient men tijdens trainingen richtlijnen of instructies van aanwezige leiding op te
volgen.

Artikel VIII SPONSORING
8.1

8.2
8.2.a

8.2.b

8.2.c

8.2.d

8.3

8.4

De verenigingsdoelstelling van sponsoring is om met behoud van een reële contributie,
kwalitatief hoogwaardige trainingen en het gebruik van goede accommodaties in
een juiste frequentie bewerkstelligen.
De vereniging kent de onderstaande categorieën sponsors met de daarbij behorende
activiteitsgebieden :
Hoofdsponsor:
De vereniging gaat een naamsverbinding aan met deze sponsor. Daarnaast zal de
vereniging publicitair alleen onder deze naam naar buiten treden. De hoofdsponsor
heeft tevens als eerste het recht om een uitgaans-, trainingspak te verstrekken.
Evenementen-sponsor(s):
Heeft/hebben het recht op naamsverbinding en alle mogelijke publiciteit m.b.t. een door
hem/haar (mede)gesponsord clubevenement. De hoofdsponsor heeft het optie om als
evenementensponsor op te treden en zijn naam daar aan te verbinden..
Sub-sponsor(s):
Heeft/hebben de mogelijkheid om via aan alle leden ter beschikking gestelde kleding en/of materialen
hun naam uit te dragen.
Adoptie-sponsor(s):
Heeft/hebben de mogelijkheid om aan één of meerdere van de leden wedstrijdkleding, materialen of
diensten ter beschikking te stellen. Deze sponsors zijn gerechtigd hun naam op de hier boven
vermelde attributen uit te dragen. De vereniging zal 'geadopteerde' leden publicitair evenwel onder de
naam van de hoofdsponsor uitdragen. Samenstelling van eventuele teams door de adoptiesponsor(s)
vindt in overleg plaats met het bestuur.
Alle onder art. 8.2.a t/m 8.2.d genoemde sponsors zullen naast de, door of namens hen, ter
beschikking gestelde goederen en eventueel aan de vereniging te verlenen diensten, een door het
bestuur vast te stellen financiële bijdrage aan de vereniging leveren.
Alle sponsors hebben recht op een gratis advertentie in het clubblad en/of tijdens door de
vereniging georganiseerde evenementen.

Artikel IX KLEDING
9.1

9.2

9.3

De vereniging beoogt bij de diverse sponsors of uit eigen middelen een zo compleet mogelijk
kledingpakket ter beschikking te krijgen en dit aan de leden te verstrekken. Elk op deze wijze
verstrekt kledingstuk, zal als clubkleding aangemerkt worden. Door adoptie-sponsors verstrekte
kleding wordt niet als clubkleding aangemerkt.
Wanneer als gevolg van het aantrekken van sponsor(s) (excl. adoptie-sponsors) gratis clubkleding
verstrekt wordt, blijft deze ten alle tijden eigendom van de vereniging. Bij het verstrekken van
dergelijke kleding zal de waarde van dergelijke kleding op een ontvangstlijst aangeven worden en
dient men voor ontvangst te ondertekenen.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap of verzoek van het bestuur dient de hierboven in artikel 9 lid

9.4
9.5

9.6

9.7
9.8

2 genoemde en verstrekte kleding weer ingeleverd te worden. Indien men hierop in gebreke blijft is
men het bedrag vermeld op de ontvangstlijst verschuldigd.
Indien men zelf een financiële bijdrage aan clubkleding heeft verstrekt, vervalt bovengenoemde
verplichting.
Clubkleding dient zo veel als mogelijk voor, tijdens en na officiële clubtrainingen en evenementen en
voor, tijdens en na wedstrijden van de triathlon of een andere vorm van duursport gedragen te worden.
Het dragen van door adoptie-sponsors ter beschikking gestelde of eigen kleding is tijdens
clubtrainingen en wedstrijden is toegestaan.
Indien men tijdens een wedstrijd kleding of materialen gebruikt, welke een duidelijke reclame- of
sponsoruiting hebben en welke kleding niet tot de clubkleding behoort, wordt deze beschouwd als
kleding welke door een adoptie-sponsor verstrekt is.
In geval van kledinggebruik zoals hierboven in artikel 9 lid 6 omschreven, zijn hierop volgens het
huishoudelijk reglement de artikelen artikel 8 lid 2 sub d en artikel 8 lid 3 van toepassing.
In geval van twijfel over duidelijke reclame- of sponsoruiting op kleding welke men tijdens
wedstrijden draagt wordt geadviseerd hierover contact met de voorzitter op te nemen. Uiterlijk op een
eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur hierin een uitspraak doen welke bindend is.

Artikel X SLOTBEPALINGEN
10.1

In alles waarin de statuten en/of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur naar de
geest van de statuten, het huishoudelijk reglement en zijn uitgestippeld beleid.

Aldus aangenomen op de algemene ledenvergadering d.d. 28-04-2010

