Huishoudelijk Reglement GTV Maasland Stein
1. Algemeen
Het huishoudelijk reglement geldt voor alle leden van GTV Maasland Stein.
Voor de selectiegroepen en trainers is er een aanvullend reglement.
2. Lidmaatschap
a. Leeftijd
De minimale leeftijd om lid te worden van de turnvereniging is gesteld op 4 jaar.
b. Leden
De vereniging kent aspirant-leden tot en met 11 jaar (geen stemrecht), leden vanaf 12 jaar, steunende leden, bestuursleden,
ere-leden en anonieme leden. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen middels een schriftelijk bericht naar het
secretariaat. De vereniging hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
c. Contributie
De contributie wordt gebaseerd op het aantal trainingsuren. Elk jaar zal deze contributie door de algemene
ledenvergadering vastgesteld worden op voordracht van het bestuur.
3. Trainingen
Het bijwonen van de wekelijkse trainingen is voor de leden een aanbeveling. Afmeldingen dienen vooraf doorgegeven te
worden aan de desbetreffende train(st)er. Telefoonnummers en/of e-mailadres zijn te vinden op de website,
www.gtvmaaslandstein.nl
4. Trainingsuren
Dagen en tijdstippen van de trainingen zijn op schema vastgelegd door het bestuur van de vereniging.
5. Trainingen tijdens vakanties
Met vakanties worden de vakanties bedoeld die gelden voor de basisscholen te Stein. In de vakanties en op feestdagen zijn
er geen (recreanten)trainingen. Mocht hiervan door omstandigheden worden afgeweken, dan wordt hiervan tijdig bericht
doorgegeven.
6. Kleding
Tijdens de lessen is alle gepaste turnkleding toegestaan.
Kledingvoorschrift:
• Een turnpakje kan, maar een korte broek en een T-shirt is voor kleuters en jongens ook toegestaan.
• Turnschoentjes zijn niet verplicht. Blote voeten mag ook. Liefst geen “dikke zaalschoenen”. Het betreden van de zaal met
buitenschoenen is niet toegestaan.
• Meisjes met lang haar dienen deze tijdens de les bijeengebonden te hebben. Tijdens de trainingen is het dragen van
sieraden, horloges e.d. verboden.
7. Verzekering
Via de KNGU heeft de vereniging een W.A.-verzekering. Alle leden betalen jaarlijks bondscontributie. Deze bondscontributie
bedraagt € 20,-.Bij leden die reeds lid zijn wordt deze omstreeks februari afgeschreven. Bij nieuwe leden die lid worden in de
maanden januari t/m juni wordt de bondscontributie van € 20,- automatisch afgeschreven bij de eerste incasso. Bij nieuwe
leden die in de maanden juli t/m november lid worden geldt er een bondscontributie van € 10,- in het eerste jaar en dit
wordt ook tijdens de eerste automatische incasso ingehouden. Voor nieuwe leden die in december lid worden geldt een
bondscontributie van € 0,-. Zijn deze nieuwe leden nog steeds lid in januari, dan wordt er, net zoals bij alle andere leden,
omstreeks februari € 20,- bondscontributie ingehouden ingehouden.
8. Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 en maximaal 11 personen. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor
een of meerdere taken, zoals die op de website zijn weergegeven. Een bestuurslid wordt gekozen door de leden tijdens de
algemene jaarvergadering voor een periode van 3 jaar. Bestuursleden die het Dagelijks Bestuur vormen, worden gekozen
vanuit het bestuur.
9. Gedrag
Elk lid is verplicht, zowel op de trainingen als tijdens wedstrijden en evenementen, zich netjes te gedragen.
GSM of andere elektrische apparatuur (mp3, ipod, etc.) is alleen toegestaan na goedkeuring van de (hoofd)trainer.
Turners en turnsters die zich niet aan de gedragsregels houden kunnen gewaarschuwd worden door de betreffende
trainer(s) en eventueel de toegang tot de zaal ontzegd worden. Wie zich aan wangedrag schuldig maakt kan door het
bestuur met meerderheid van stemmen geschorst of geroyeerd worden.
10. Overigen
Ouders en/of verzorgers die de lessen willen bekijken wordt gevraagd (bij voorkeur) niet in de zaal plaats te nemen. U kunt
vanuit de kantine of boven vanaf de tribune de les volgen. Ouders /verzorgers van (toekomstige) leden op proef mogen wel
in de zaal plaats nemen.
11. Zaken die in bovenstaande niet vermeld worden
Over datgene waarin deze richtlijnen niet voorzien, wordt door het bestuur een besluit genomen.
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