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Hoofdstuk I : Leden.

Artikel 1 : Onder leden worden verstaan:
1. Gewone leden.

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari de leeftijd van 15 jaar hebben bereikÍ. Zij
hebben de plicht contributie te betalen.

2. Jeugdleden.
Jeugdleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van
15 jaar nog niet hebben bereikt. Zij hebben de plicht contributie te betalen.

3. Leden van verdienste.
Dit zijn natuurlijke personen die door de ledenvergadering als zodanig worden aangemerkÍ.
Uit hooftle van dit lidmaatschap betaalt men geen contributie.

4. Ereleden.
Deze worden gelijkgesteld met leden onder lid 3.

Artikel2 : Stemrecht.
I . Het stemrecht kan worden uitgeoefend door leden volgens artikel 1 lid 1.

a. Meerderjarige leden, gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek, kunnen zelf het
stemrecht uitoefenen of dit bij volmacht laten uitoefenen. De volmacht moet
schriftelijk en ondertekend voor aanvang van de vergadering door de gevolmachtigde
bij het bestuur te worden ingeleverd.

b. Minderjarige leden en jeugdleden kunnen het stemrecht door I ouder/verzorger laten
uitoefenen.

c. Een gevolmachtigde kan maximaal voor 3 meerderjarige leden een volmachtstem
uitbrengen.

2. Leden volgens artikel I lid 3 en 4 hebben geen stemrecht.

Artikel 3 : Verenigingsregelingen.
1. Statuten van de vereniging.
2. Elk lid ontvangt I exemplaar van: - het huishoudelijke reglement

- KNAU ledenpas.

Artikel4 : Toetreding.
l. Door toetreding onderwerpen alle leden zich aan de verenigingsregelingen en alle door het

bestuur of door de ledenvergadering reglementair genomen besluiten.
2. Mededelingen en andere toegezonden stukken, aan de bij de secretaris bekende

ledenadressen, zijn voor leden bindend.

Artikel 5 : Adreswijziging.
Leden zijn verplicht binnen 14 kalenderdagen na adreswijziging de secretaris schriftelijk te
informeren.

Artikel6 : Beroep en initiatief.
I. Bezwaren, opmerkingen en/of voorstellen moeten door de leden schriftelijk bij een van de

bestuursleden worden ingediend.
2. Het ontvangende bestuurslid is verplicht het ingeleverde stuk in de eerstvolgende

bestuursvergadering in te brengan.
3. Het bestuur is verplicht het indienende lid te informeren over de door het bestuur genomen

besluit.

Hoofdstuk2 : Niet leden.

Artikel 7 : Donateurs.
Donateurs zijn natuurlijke of reehtspersonen die door middel van een financiële bijdrage de
vereniging steunen. Zij hebben geen stemrecht. Na het laten zien van hun donateurskaart zijn zij
welkom op alle door de vereniging georganiseerde evenementen.
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Artikel I : Vrijwillige geldgevers.
Vrijwillige geldgevers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die jaarlijks de vereniging
financieel steunen. Zij hebben geen rechten.

Artikel 9 : Sponsors.
Sponsoren zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging financieel of met andere
middelen steunen. Zij hebben geen stemrecht.

Hoofdstuk 3 : Leidins.

Artikel 10 : Bestuur.
l. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden die allen meerderjarig moeten zijn:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
5. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door afzonderlijke personen bekleed.
6. De zittingsduur van elk bestuurslid bedraagt 3 jaar.
7. Elk reglementair aftredend lid is onmiddellijk herkiesbaar.

Artikel 11 : Rooster van aftreden bestuursleden.
l. Elk jaar treedt in de algemene vergadering een deel van het bestuur volgens rooster af.

Jaar I : devoorzitter
Jaar2:desecretaris
Jaar 3 : de penningmeester

2. Aftankelijk van het aantal bestuursleden wordt het aantal van, met het dagelijks bestuur,
mee aftredende leden verhoogd.

3. Bij tussentijdse vervanging treedt de vervanger in de plaats van het te vervangen bestuurslid
in het rooster.

Artikel 12 : Wedstrijdleiding.
De organisatorische leiding van ofEciële wedstrijden berust bij de wedstrijdleider(ster). Dit hoeft
niet altijd een lid van de vereniging te zt1n. Hij/zij heeft het recht, in samenwerking met het
bestuur, zich van assistentie te voorzien.

Artikel 13 : Vergaderingen.
De vergaderingen zijn verdeeld in:- Jaarvergadering

- Algemene vergadering
- Bestuursvergadering.

Artikel 14 : Bijecnroepen vergaderingen.
l De vergaderingen worden overeenkomstig de statuten bijeengeroepen en uitgevoerd.
2. De agenda van dejaarvergadering vermeldt de te behandelen agendapunten en dient

m inimaal tetbevatten 

!" u". gud".irrg
. jaarverslag van de secretaris
- jaarverslag van de penningmeester
- rapport kascommissie
- vaststelling contributie en bijdragen
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Hoofdstuk 4 : Training en Wedstriiden.

Artikel 15 : Commissie Wedstrijd- en Reereatiesport (eWRS)
Deze commissie bestaat uit Trainerszaken (TZ), Wedstrijdzaken (WZ) en Trainersraad (TR)
Deze commissie heeft vooral een voorwaardenscheppende en organisatorische taak t.b.v. de

trainingen en wedstrijddeelname van de wedstrijdatleten (van pupil tot senior). DeTZ waarin de
trainerscoördinator zitting heeft kan zich laten bijstaan door de WZ en de TR om zijn taken naar
behoren te kunnen uitvoeren. Hij is verantwoordelijk voor de volgende taken:

a. informatie aan atleten m.b.t. wedstrijde:r en trainingen
b. organisatie van trainingen en trainingstijden, speciale trainingselementen zoals

trainingsweekends en trainingsstages, vervoer naar trainingen en medische
begeleiding

c. voorstellen tot huur en inrichting van accommodaties
d. organisatie van de sportkeuringen indien noodzakelijk enlof wenselijk
e. stimuleren van leden tot het volgen van fieugd)atletiek-leiderscursussen het

stimuleren van de trainers tot het volgen van her- en bijscholingscursussen
DeWZ waarin het wedstrijdseuetariaat uit en thuis zitttr,gheeft kan zich laten bijstaan door de

TZ sn da TR om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Hij is verantwoordelijk voor de
volgende zaken'.

a. deelname en inschrijving voor wedstrijden (m.n. stimulering tot deelname)
b. registratie van het prestatieniveau en publieatie ervan
c. jaarlijkse toekenning van de prestatiebekers

De TR bestaat uit alle trainers van de wedstrijdatletiekgroepen en kan zichlatffi bijstaan door de

TZ en de WZ om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze is verantwoordelijk voor de
volgende taken:

a. ontwerpen en uitvoeren van een integraaltrainingsplan
b. ontwerpen an bepalen van de rnhoud van de trainingen als mede het realiseren ervan
c. planning en coördinatie van speciale trainingselementen, zoals trainingsweekends en

trainingsstages
d. samenstellen en coachen van competitieploegen
e. training en technische begeleiding van wedstrijdatleten
f. bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling van de atleet
g. doorsturen van een atleet naar een volgende groep wanneer het niveau te hoog is en

de ontwikkeling wordt geremd

Artikel 16 : Verantwoording Trainersraad.
De Trainingsraad werkt nauw samen met de trainerscoördinator en is via de trainerscoördinator
verantwoording schuldig aan het bestuur. Trainers worden aangesteld en ontslagen door het
bestuur, terwijl de hoogle van eventuele o:rkostenvergoeding door het bestuur worden
vastgesteld. Een der hainers kan door het bestuur worden aangesteld als hoofdkainer met o.a. de

volgende taken.
a her- en bijscholing trainers
b coördinatie van de trainingen
c ondersteuning van het organisatorisch wijwillig kader
d het geven van trainingen

Van de hooftltrainer wordt verwacht dathijlzij bereid is zichte bekwamen in het atletiek
gebeuren. (Bijvoorbeeld opleiding AT of TCB)

Artikel 17 : Nieuwe leden.
Zij mogen een maand gratis meetrainen en dienen dan de beslissing te nemen of ze willen worden
ingeschreven ofovergeschreven naar Jahn II Atletiek Stadskanaal. De leeftijd van de atleet is
bepalend voor de indeling. De TR is bevoegd van deze indeling af te wijken.

Artikel 18 : Clubtenue.
Het clubtenue bestaat uit: - Donkerblauw shirt of topje met clublogo.

- Donkerblauwe broek.
- Donkerblauw pak uit één stuk met clublogo.
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Artikel 19 : Wedstrijden.
Officiële wedstrijden zijn: - Competities.

- Toernooien.
- Alle in KNAU * verband vastgestelde wedstrijden.
- Nader door de vereniging te bepalen wedstrijden.

Artikel20 : Deelname aan wedstrijden.
1. De leden zijn verplicht bij deelname aan wedstrijden het clubtenue te dragen.
2. Individuele inschrijvingen op wedstrijden kunnen slechts via de wedstrijdsecretaris van de

eigen vereniging geschieden.

3. De leden die zich hebben opgegeven voor een wedstrijd zijn verplicht mee te doen.
Afinelding hiervoor dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de

wedstrijdsecretaris te geschieden.
4. De inschrijfgelden van de leden zijn, bij individueel te kiezen wedstrijden, bij aanmelding

direct verschuldigd aan de vereniging. Terugbetaling kan slechts geschieden als de

vereniging de inschrijving nog niet heeft doen plaatsvinden.
5. Wanneer een lid door enige reden uitvalt voor deelname aan een competitiewedstrijd zal de

competitieleider, in samenwerking met de trainer, een invaller bepalen.

6. Bij het niet nakomen van deze en wedstrijdbepalingen heeft het bestuur het recht de

tuchtregels van de KNAU te hanteren.

Hoofdstuk 5 : Overise.

Artikel 21 : Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt I januari tlm 3l december.

Artlkel 22 : Financiële bijdragen.
2. Dejaarcontributie voor de leden, per categorie, wordtjaarlijks op dejaarvergadering

vastgesteld.
3. Donateurs betalen jaarlijks een bijdrage. De hoogte van de donateurs bijdrage wordt

jaarlijks op dejaarvergadering vastgesteld. Dit bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd.
4. Vrijwillige geldgevers betalen een bijdrage naar eigen tnzícht of gerelateerde normen.
5. Sponsoren dragen bij overeenkomstig de afspraken.

Artikel23 : eontributie betaling.
1. De jaarcontributie van de vereniging wordt in evenredigheid per kalenderkwartaal geïnd.

2. De jaarlijkse individuele lidbijdrage(n) aan de KNAU is de vereniging bij vooruitbetaling
verschuldigd. Deze btidrage(n) worden in het 4" kwartaal voorafgaande aan het nieuwe jaar

op een apafte nota in zijn geheel gernd (basiscontributie + licentie).
3. De jaarlijkse individuele lidkosten van de vereniging aan de gemeente is bij vooruitbetaling

verschuldigd, Deze kosten worden in het l" krvartaal van het lopende jaar in zijn geheel

gernd (baankaart).
4. Wanneer na het verstrijken van een maand het verschuldigde contributiebedrag over het

lopende kwartaal niet is betaald, wo-rdt een herinnering aan het lid gestuurd. Als de

contributie een maand na de herinnering nog niet is voldaan volgt een aanmaning verhoogt
met aanmaningskosten. De hoogte van de aanmaningskosten wordt jaarlijks op de

ledenvergadering vastgesteld.

Artikel24 : Opzegging.
1. Opzegging door een lid ofdonateur kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar.

Uitzonderingen hierop worden door het bestuur schriftelijk vastgesteld.
2. Opzegging door een lid of donateur kan alleen schriftelijk bij het secretariaat met in

achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand
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Artikel 25 : Slotbepalingen.
l. Ieder lid wordt geacht kennis van dit reglement en de statuten te hebben en er mee akkoord

te gaan.
2. Alle artikelen van dit reglement sluiten de artikelen van de statuten niet uit.
3. Wanneer er verschil bestaat tussen artikelen uit dit reglement en artikelen uit de statuten,

211en de statuten doorslaggevend zijn.
4. De statuten zijn bij de bestuursleden ter inzage.

5. Alle zaken die niet zijn geregeld behandelt het bestuur en legt hierover verantwoording af
in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Aldus ter algemene vergadering opgesteld en goedgekeurd.

Stadskanaal

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

01-04-2004

R Douma

R. E. Hommes
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