Huissense Hardloopvereniging Pheidippides *
Hardlopen en Sportief Wandelen

Huishoudelijk reglement
(* Verder in dit stuk te noemen: Pheidippides)

0. Over dit document
Naast de statuten, waarin in 22 artikelen vele zaken zijn geregeld, acht het bestuur het
wenselijk om een aantal zaken hetzij nader te regelen hetzij nader onder de aandacht te
brengen. Deze zaken zijn opgenomen in het onderstaande huishoudelijke reglement. Dit
reglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 10 april 2019
In dit huishoudelijk reglement zijn de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:
1. Lidmaatschap;
2. Contributie;
3. Tijdelijke vrijstelling van contributie;
4. Deelname aan de trainingen;
5. Besluitvorming van het bestuur.

1. Lidmaatschap
1.1 Lidmaatschap KNAU
Het lidmaatschap van de KNAU is geen voorwaarde meer voor lidmaatschap van
Pheidippides.
1.2 Aanvraag lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier en dit
formulier in te leveren bij de ledenadministratie (= penningmeester) of bij/via de trainer. Na
ontvangst van een aanvraag wordt door het bestuur binnen 30 dagen hierover beslist. Aan het
lid wordt kenbaar gemaakt dat bij de aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van het
huishoudelijke reglement en het privacyprotocol te vinden is op de website van de vereniging.
Een afschrift van de statuten wordt op aanvraag ter beschikking gesteld.
1.3 Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het eerste kalenderjaar. Tenzij
opzegging, bij de ledenadministratie (=penningmeester), uiterlijk voor 3 december van het
lopende jaar, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
1.4 Loopseizoen
Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. In de schoolvakanties (zomer- en
kerstvakantie en erkende feestdagen) worden geen trainingen verzorgd.

2 Contributie
2.1 Contributievaststelling
De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan
de algemene ledenvergadering.
2.2 Betalingstermijn contributie
De contributie wordt via automatische incasso in twee termijnen geïnd, te weten in januari en
in juli. Indien de contributie niet (tijdig) kan worden geïnd, is het bestuur gerechtigd om
deelname aan de trainingen te ontzeggen totdat het vastgestelde contributiebedrag is
ontvangen.

3 Tijdelijke vrijstelling van contributieafdracht
3.1 Langdurige afwezigheid
Bij langdurige afwezigheid door een hardnekkige blessure, zwangerschap of een andere door
het bestuur geaccepteerde legitieme reden, kan het bestuur vrijstelling van contributie
verlenen indien het lid:
- het niet kunnen deelnemen aan de trainingen binnen een maand schriftelijk meldt aan de
ledenadministratie (=penningmeester);
- de absentie minimaal 3 maanden duurt.
3.2 Duur tijdelijke vrijstelling
De tijdelijke vrijstelling gaat met maximaal 1 maand terugwerkende kracht in vanaf het
moment van melding en duurt tot de penningmeester een melding ontvangt dat het lid de
trainingen hervat.
3.3 Contributie vereffening
Bij de eerstvolgende contributie-inning zal, indien van toepassing, verrekening van
contributie met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf het moment dat het lid de trainingen
weer bijwoont.

4 Trainingen
4.1 Trainingen
Trainingen worden zoveel mogelijk verzorgd door gecertificeerde trainers.
De trainers hebben bij de training een telefoon bij zich met alle contactnummers van hun
lopers en een EHBO setje.
Bij afwezigheid van de trainer probeert de trainer zelf een vervanger te vinden. Indien geen
vervanging geregeld kan worden, kan de groep onderling besluiten te trainen op eigen
verantwoordelijkheid.
Trainingsprogramma’s worden gecommuniceerd via de website en de diverse groepsapps.
4.2 Deelname aan trainingen
Leden zijn vrij om meerdere trainingen per week te volgen. Bij afwezigheid wordt verzocht
dit te melden bij de trainer (via de groepsapp).
Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico. Het bestuur raadt de leden aan om zelf
goed verzekerd te zijn en in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering te bezitten. De
vereniging en haar leden zijn middels een collectieve verzekering verzekerd voor

aansprakelijkheid van derden, echter, deze verzekering werkt slechts in die gevallen dat geen
eigen aansprakelijkheidsverzekering de risico’s dekt.
4.3 Goede zichtbaarheid
Deelnemers aan de training zijn verantwoordelijk voor het dragen van minimaal een
reflecterend hesje bij trainingen waarin de schemer invalt of waarbij het donker is.
Pheidippides zal erop toezien dat deze regel wordt nageleefd, maar is niet aansprakelijk
wanneer een lid nalatig is.

5 Bestuur
5.1 Leeftijd bestuursleden
De leeftijd van bestuursleden is niet aan een maximum gebonden.
5.2 Besluitenvorming
In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien minimaal
de helft van de bestuursleden aanwezig is.
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