Budosportvereniging
“De Wa-Kwai” Veghel

Huishoudelijk Reglement.
Art.1 De vereniging is rechtsgeldig opgericht op 28 december 1979.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Art.2 De naam van de vereniging luid: “De Wa-Kwai” (dit betekent Vriendenclub.)
Art.3 Het doel van de vereniging is:
A)
Het doen beoefenen en het bevorderen van de Budosport in amateuristische zin.
Dit probeert men te bereiken door:
1. Het creëren van gelegenheid tot het volgen van Budolessen.
2. Het houden van Budosporttrainingen.
3. Het organiseren van evenementen op het gebied van de Budosport.
4. Het verwerven van de nodige materialen, accommodatie en het onderhoud hiervan.
5. Het vormen van Budosport kaderleden.
6. Alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn bij het bereiken van
de doelstellingen van de vereniging.
B)
Het verdedigen van de belangen van de Budosportvereniging “De Wa-Kwai”en het streven naar
eenheid tussen bestuur, leraren, leraressen, begeleiders en de leden.
Art.4 Het bestuur van de vereniging bestaat uit: 5 personen, namelijk de voorzitter, secretaris de
penningmeester waarvan een benoemd tot vice voorzitter, en 2 leden.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit haar
midden een secretaris en penningmeester aan.
Bestuursverkiezingen kunnen uitsluitend plaatsvinden op de jaarlijkse algemene leden vergadering.
Jaarlijks zal een door de vergadering benoemde kascontrole commissie verslag uitbrengen van het door
de penningmeester gevoerde financiële beleid.
De leden van de kascontrole commissie zijn herkiesbaar.
De kascontrole commissie bestaat uit minimaal 2 leden.
De bestuursleden, zijn terstond na hun periode van aftreden herkiesbaar
Art.5 Aanmelding als lid, junior lid of pupil van de vereniging kan uitsluitend geschieden door inlevering van
een door het bestuur vastgesteld formulier.
Dit aanmeldingsformulier moet naar waarheid worden ingevuld en ondertekend. Indien een minderjarige
zich als lid wenst aan te melden, moet het formulier zijn ondertekend door zijn ouder(s) of zijn wettige
vertegenwoordiger.
Bij inschrijving als lid, is een eenmalig inschrijfgeld van €5,50 verschuldigd.
Art.6 Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
A
Schriftelijke opzegging, middels een daarvoor bestemd afmeldingformulier aan het secretariaat
van de vereniging, als opzegtermijn wordt tenminste een contributie maand in aanmerking
genomen.
B
Opzegging door de vereniging:
1. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting.
2. Bij overtreding van het reglement van orde.
3. Indien de leraar, lerares of begeleider een advies van dergelijke strekking geeft.
4. Indien men misbruik maakt van zijn sport en daarvoor in aanraking komt met het
gerechtelijkegezag.

Vervolg Art. 6

In de gevallen sub. 2 en 3 kan het betreffende lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
C. Overlijden van het lid.
Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.
1. Wanneer men de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of als men handelt in strijd met de
statuten of het huishoudelijke reglement of in strijd met besluiten welke door de algemene
vergadering zijn genomen.
2. Indien men zich schuldig maakt aan diefstal van de eigendommen van de medeleden.
3. Indien men opzettelijk schade toebrengt aan materialen van de vereniging of opzettelijk letsel·
veroorzaakt bij medeleden.
4. Indien de verkregen vaardigheden tegenover derden anders gebruikt dan voor zelfverdediging en
of verdediging van anderen.
5. Het betreffende lid, kan in alle gevallen in beroep gaan bij de algemene vergadering.
6. Tijdens de duur van het beroep worden alle rechten van het betreffende lid opgeschort.
Art.7 Her-inschrijving als lid is alleen mogelijk met goedkeuring van het bestuur en tegen betaling van het
normale verschuldigde inschrijfgeld. Mocht op het moment van inschrijving nog een oude contributie
schuld openstaan, dan dient deze eerst te worden voldaan.
Art.8 De contributie voor judoleden bedraagt:
A. Pupillen tot 16 jaar €6.50 per maand of €19.50 per kwartaal.
B. Juniorleden van 16 jaar tot en met 17 jaar €7 per maand of €21 per kwartaal.
C. Seniorleden €14.50 per maand of €43.50 per kwartaal.
De contributie voor andere Budo sporten bedraagt:
A. Junior tot 18 jaar €10.50 per maand of €31.50 per kwartaal.
B. Seniorleden €14.50 per maand of €43.50 per kwartaal.
C. Bij deelname aan een 2e sport geniet men een reductie van 50 % op de goedkoopste sport.
De contributie wordt jaarlijks op de algemene vergadering vastgesteld.
De contributie dient iedere eerste van de maand bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De betaling kan uitsluitend geschieden door, automatische overschrijving bij Rabobank te Veghel,
nr. 153343478 of girorek. 249383 t.n.v. Budosportvereniging “De Wa-Kwai” Veghel of middels
de verleende machtiging aan de Budosportvereniging “De Wa-Kwai” Veghel.
Onderbreking van de contributie is mogelijk, na overleg met het bestuur.
Bij achterstallige betaling zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
1ste x €1.50 2de x €2.50.
Art.9
De Budolessen worden gegeven in de dojo van “De Wa-Kwai” en in de daarvoor door het bestuur
goedgekeurde ruimte / locatie.
Art.10
Indien een van de leden en of ouders van leden een klacht / klachten heeft over het lesgeven of
over de vereniging, dient hij / zij zich te wenden tot het bestuurslid van de betreffende sport. Deze
zal dit dan aan de orde stellen in de eerst volgende bestuursvergadering.
Art.11
Het huishoudelijk reglement wordt eenmaal per jaar op de algemene vergadering vastgesteld.
Art.12
Het in de dojo van toepassing zijnde reglement van Orde, wordt jaar door het bestuur in overleg
met leraren, leraressen en begeleiders vastgesteld.
Art.13
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding wegens kosten of schade als gevolgen
van enig ongeval of letsel tengevolge van de beoefening van de Budosport opgelopen of wegens
het in ongerede raken van de in de dojo achtergelaten kleding en of voorwerpen cq. een door
“De Wa-Kwai” georganiseerde activiteit.
Art,14
Er mogen geen huisdieren in de Dojo komen
Art.15
Als er door “De Wa-Kwai” activiteit wordt georganiseerd en daarvan word beeld materiaal van
gemaakt geef je automatisch toestemming dat het beeld materiaal word gepubliceerd.
Art.16
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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