Volleybal Vereniging GAVOC’10

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Waar dat wordt gesproken/geschreven over ‘vereniging’ wordt GAVOC’10 bedoeld.

Artikel 1: LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIES
Lid 1:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar. Zonder
tegenbericht wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd voor eenzelfde duur.
Lid 2:
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Lid 3:
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Inning
van de contributie vindt plaats d.m.v. automatische incasso in vier termijnen.
1e termijn: 26 september
2e termijn: 26 januari
3e termijn: 26 maart
4e termijn: 26 juni
Lid 4:
Bij langdurige blessures, zwangerschap e.d. kan het lid vrijgesteld worden van de financiële
verplichtingen zoals genoemd in artikel 1 lid 3. Terugbetaling van contributie en/of
competitiegelden wordt uitgesloten.
Lid 5:
Vrijstelling van betaling zoals beschreven in artikel 1 lid 4 dient door het lid zelf aangevraagd
te worden bij het bestuur. Acceptatie wordt door het bestuur getoetst en schriftelijk
bevestigd.
Lid 6:
Jaarlijks vindt op 1 november voor de competitie spelende leden (ORV/Nevobo) een extra
incasso plaats van het competitiegeld. Voor de verenigingsleden zal op dat moment een
incasso plaats vinden voor de verenigingsbijdrage. De hoogte van het competitiegeld
alsmede de verenigingsbijdrage wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.
Lid 7:
Voor elk lid gelden dezelfde voorwaarden voor de hoogte en betaling van de contributie
zoals beschreven in artikel 1 lid 3 en competitiegelden zoals beschreven in artikel 1 lid 6.
Behoudens het genoemde in artikel 1 lid 4 en artikel 1 lid 5, worden geen uitzonderingen
hierop gemaakt.
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Lid 8:
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie
(ledenadministratie@gavoc10.nl) voor het einde van het verenigingsjaar hierbij rekening
houdende met de volgende voorwaarden:
1. Opzeggen van het lidmaatschap tussen 1 april en 1 juni:
Geen contributie en competitiebijdrage verschuldigd voor het nieuwe
verenigingsjaar. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli.
2. Opzeggen van het lidmaatschap tussen 1 juni en 1 september:
Geen contributie, maar wel volledige competitiebijdrage verschuldigd voor het
nieuwe verenigingsjaar. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli.
3. Opzeggen van het lidmaatschap tussen 1 september en 1 januari:
Contributie 1e seizoenshelft en volledige competitiebijdrage lopende verenigingsjaar
verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt per 31 januari.
4. Opzeggen van het lidmaatschap tussen 1 januari en 1 april:
Volledige contributie en volledige competitiebijdrage lopende verenigingsjaar
verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli.
Lid 9:
Tussentijdse opzeggingen ontslaan het lid niet van de financiële verplichtingen die voor de
duur van het verenigingsjaar zijn aangegaan, zoals beschreven in de voorwaarden in artikel 1
Lid 8. De resterende te incasseren gelden t.b.v. contributie, competitiegeld en/of
verenigingsbijdrage worden dan in één keer geïncasseerd.
Lid 10:
Opzeggingen worden altijd (schriftelijk) bevestigd door de ledenadministrateur.
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Artikel 2: WEDSTRIJDTENUE
Lid 1:
Het wedstrijdtenue bestaat uit een broek en shirt. Kleur blauw met oranje accenten Het shirt
is voorzien van een borst- en rugnummer en GAVOC’10 logo.
Lid 2:
Het standaard wedstrijdtenue zal aan het lid in bruikleen worden gegeven door de vereniging
voor alle officiële wedstrijden die worden gespeeld voor de Nevobo/ORV competitie. Voor de
bruikleen wordt een vergoeding geheven die gelijktijdig geïnd zal worden met het
competitiegeld.
Lid 3:
Het tenue dat door de vereniging verstrekt wordt blijft te allen tijde van de vereniging. Het lid
is verantwoordelijk voor de zorg van het tenue. Verwijtbare schade wordt op het lid
verhaald.
Lid 4:
Teams die willen afwijken van het standaard wedstrijdtenue dienen dit in verband met
uniformiteit en uitstraling voor te leggen aan het bestuur. Het bestuur beslist of het
afwijkende wedstrijdtenue geaccepteerd wordt.
Lid 5:
Andere tenues dan het standaard wedstrijdtenue dienen qua kleurstelling en lettertype
uniform te zijn met het standaard wedstrijdtenue van GAVOC’10, voorzien te zijn van een
GAVOC’10 logo en voorzien te zijn van borst- en rugnummer.
Lid 6:
Kosten voor een ander tenue dan het standaardwedstrijdtenue worden niet door de
vereniging vergoed.
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Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID
Lid 1:
Het deelnemen aan trainingen, wedstrijden (in welke vorm dan ook), (jeugd)activiteiten
buiten het volleybal om, is te allen tijde op eigen risico.
Lid 2:
De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering dat de aansprakelijkheid van de
vereniging afdekt.

Artikel 4: CLAUSULE
Lid 1:
Samen met de statuten, die zijn opgesteld op d.d. 17 oktober 2011, vormt dit document de
voorwaarden van de vereniging.
Lid 2:
Waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 5: CONTACT
Algemeen secretariaat:
Ledenadministratie:
Wedstrijdsecretariaat:
Penningmeester:
Voorzitter:
Communicatie:
Jeugdzaken:

secretariaat@gavoc10.nl
leden@gavoc10.nl
wedstrijd@gavoc10.nl
penningmeester@gavoc10.nl
voorzitter@gavoc10.nl
communicatie@gavoc10.nl
jeugdzaken@gavoc10.nl

Website:

www.gavoc10.nl
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