HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOERFIETSCLUB DE TOL – vastgesteld maart 2002

0. Doelstelling:
0.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Alleen artikelen van de statuten die
aanvulling behoeven worden in het huishoudelijk reglement opgenomen. Het huishoudelijk
reglement wordt verder uitgebreid met onderwerpen die niet in de statuten zijn vermeld. Het
huishoudelijk reglement volgt de onderwerp/artikelnummering van de statuten, zodat een compleet
beeld kan worden verkregen over één onderwerp/artikel.

Hierna volgen de aanvullingen op de statuten:

4.1 Aanmelding kan schriftelijk of via onze website, bij het bestuur.

4.2 Betaling van het eerste lidmaatschapsgeld wordt beschouwd als de definitieve aanmelding.

5.1 leder lid wordt geacht de ”statuten”, het “huishoudelijk reglement” en “gedragregels onderweg”, te
kennen en na te leven. Hiertoe worden de leden in staat gesteld door de informatie op onze website. De
leden worden geacht van deze mogelijkheid zo veel mogelijk gebruik te maken.

5.2 Aanvragen van een kopie van de in artikel 5.1 bedoelde stukken bij het bestuur, is mogelijk.

7.1 Opzegging van het lidmaatschap kan mondeling of schriftelijk geschieden bij het bestuur.

9.1 Bij kandidaatstelling door drie leden, dient de kandidaat schriftelijk te verklaren dat hij bij verkiezing
de benoeming ook zal aanvaarden.

9.2 Het rooster van aftreding met namen en data van aantreding en aftreding, wordt na de
ledenvergadering in maart, aan de leden bekend gemaakt middels de website en de Toertijding.

12.1 De kascommissie controleert tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de
penningmeester en brengt het verslag van zijn bevindingen uit aan de ledenvergadering in maart van
een kalenderjaar.

12.2 Het rooster van aftreding met namen en data van aantreding en aftreding, wordt na de
ledenvergadering in maart, aan de leden bekend gemaakt middels de website en de Toertijding.

13.1 Geldelijke of andere niet periodieke bijdragen uit vrijgevigheid, kunnen worden aanvaard, mits er
geen voorwaarden aan verbonden zijn.

13.2 Deze bijdragen dienen direct te worden bekendgemaakt op onze website en de toertijding.

13.3 Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van ten minste € 5, welke ineens moet worden betaald.

13.4 Conform de administratieve procedures van de Ntfu (par. 4.5 verenigingsmap ntfu), kunnen Tfkkaarten die niet zijn afgenomen door de leden vóór 1 april van een kalenderjaar, worden teruggestuurd
naar de Ntfu voor teruggave van de Ntfu bijdragen.

15.1 Leden die voorstellen hebben voor de agenda van de algemene vergadering, kunnen deze, tot het
begin van de vergadering bij het bestuur indienen.

15.2 Kandidaatstelling kan tot in de algemene vergadering.

17.1 Bij stemming over personen verzoekt de voorzitter drie leden het stembureau te willen vormen. De
voorzitter brengt hen op de hoogte van wie stemgerechtigd is en wat ongeldige stemmen zijn.

17.2 Deze leden van het stembureau verzorgen de stemming en delen het resultaat aan de voorzitter
mede. (Aantal uitgebrachte stemmen, waarvan geldig en ongeldig.)

17.3 leder lid van 18 jaar of ouder, dat niet is geschorst, heeft stemrecht.

Hierna nog enkele artikelen die niet aansluiten op de artikelen van de statuten:

21. Logo
21.1 Het logo van de vereniging is een zwart fietswiel, met middenin een zwarte tol.

22. Gedragsregels voor onderweg
22.1 Het Bestuur is bevoegd gedragsregels vast te stellen t.b.v. de veiligheid onderweg op de openbare
weg.

23. Clubkleding
23.1 Het dragen van clubkleding tijdens fietstochten van de vereniging wordt zeer op prijs gesteld, maar
is niet verplicht.

24. Publicatieorganen van de vereniging
24.1 De vereniging kent twee publicatieorganen nI. het clubblad “de Toertijding” en de website
“www.tcdetol.nI”

25. Vervallen.

26. Inwerkingtreding
26.1 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na de algemene vergadering van maart 2002.

27. Slotbepaling
27.1 In alle gevallen waarin de statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, is het bestuur
beslissingsbevoegd en legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

