Huishoudelijk Reglement HollandSchermen

Artikel 1 Contributie
Leden hebben na het betalen van de contributie toegang tot de schermtrainingen. De hoogte
van de contributie staat vermeld op de website en wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV
Naast de basiscontributie is het verplicht lid te zijn van de KNAS Het seizoen van
HollandSchermen (HS) loopt van 1 juli tot 30 juni. Nieuwe leden betalen eenmalig
inschrijfkosten en ontvangen hiervoor het mouwembleem van HS.

Artikel 2 Buitenlidmaatschap
Leden van andere verenigingen kunnen tegen gereduceerd tarief komen sparren, mits zij
KNAS lid zijn via een andere vereniging. Dit kan op tijden die in overleg met de Maître
worden vastgesteld. De kosten staan vermeld op de website en worden vastgesteld door het
bestuur

Artikel 3 Betaling contributie
De basiscontributie wordt in vier gelijke delen, verspreid over het jaar, automatisch
geïncasseerd. Het eerste deel in augustus, het tweede in november, het derde in februari en de
laatste in mei.

Artikel 4 Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan per kwartaal opgezegd worden, te weten per 1 juli, 1 oktober, 1 januari
en 1 april. Opzegging na deze data betekent dat de contributie van het betreffende kwartaal
verschuldigd is. Voor de KNAS bijdrage geldt dat het lidmaatschap voor 1 januari moet
worden opgezegd. Gebeurt dit niet dan is KNAS contributie verschuldigd voor het daarop
volgende jaar.

Artikel 5 Huur van schermmateriaal van de vereniging
Het is mogelijk gebruik te maken van schermkleding en materiaal van HS, hiervoor wordt een
vergoeding gevraagd, waarvan de kosten vermeld staan op de website.

Artikel 6 Jurybijdrage
Als leden wedstrijden gaan schermen wordt per seizoen een jurybijdrage gevraagd. Het
bestuur heeft het recht hierop in bijzondere gevallen een uitzondering te maken.De
jurybijdrage wordt gebruikt om een dagvergoeding te kunnen geven aan jury die voor HS
wedstrijden jureert, om zo het jureren voor de oudere jeugd aantrekkelijker te maken.
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Artikel 7 Selectie HollandSchermen
Selectieleden betalen naast de basiscontributie, het KNAS lidmaatschap en de jurybijdrage
een selectiebijdrage. De selectiebijdrage betreft de vergoeding voor begeleiding door trainers
die buiten het basisaanbod vallen, zoals extra lessen, coaching en seizoenplanning.

Artikel 8 Vergoeding en schade
Indien met geleend materiaal van andere schermers wordt geschermd en dit wordt beschadigd,
dient de gebruiker de kosten van reparatie te vergoeden, tenzij in onderling overleg anders
wordt overeengekomen.

Artikel 9 Deugdelijke kleding en schermmateriaal
In verband met de veiligheid tijdens het schermen voor de schermer zelf en de tegenstander(s)
zijn de leden verplicht zelf hun kleding en materiaal in een deugdelijke en veilige staat te
houden. Eventuele aanwijzingen van de trainer(s) hieromtrent dienen strikt opgevolgd te
worden

Artikel 10 Gedrag in de schermzaal
Alle leden van HollandSchermen, toeschouwers, genodigden en anderen , die zich begeven in
de schermzaal, dienen zich als gast te gedragen en andermans eigendommen ongemoeid te
laten.

Artikel 11 Persoonlijke eigendommen
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke
eigendommen.

Artikel 12 Verzekering leden
De leden van de vereniging worden door HS als lid van de KNAS ingeschreven, waardoor zij
tevens zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens het schermen. Daarnaast heeft de vereniging
zelf een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 13 Bevoegdheid van het bestuur
Het in artikel 13 i van de statuten bedoeld bedrag, waarboven toestemming van de ALV is
vereist, is vastgesteld op € 10.000,00

Artikel 14 Ontzegging toegang tot schermzaal
Een trainer van HS heeft het recht om in gevallen van (ernstige) misdraging een lid de
toegang tot de schermzaal te ontzeggen

Artikel 15 Toernooien en aansprakelijkheid van de vereniging
HollandSchermen adviseert haar leden betreffende deelname aan toernooien en verzorgt
tevens in veel gevallen de inschrijvingen. Het blijft echter te allen tijden de
verantwoordelijkheid van de schermer om zeker te stellen dat hij/zij gerechtigd is om aan een
toernooi deel te nemen door middel van het controleren van de inschrijfregels van het
toernooi maar ook eventuele voorwaarden die worden gesteld door betrokken organisaties
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(zoals de KNAS). Eventuele kosten die als gevolg van het niet voldoen aan deze
regels/voorwaarden onnodig worden gemaakt dienen derhalve door de schermer zelf te
worden voldaan en HollandSchermen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
Tevens begeleiden trainers of andere leden van HollandSchermen regelmatig (jeugd-)
schermers naar toernooien. Eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden door
onvoorziene omstandigheden (gemiste vluchten, beschadiging van materiaal etc.) worden niet
door HollandSchermen vergoed en komen ten laste van de meegereisde schermers.

Artikel 16 Niet voorziene aangelegenheden
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, bepaalt het
bestuur de gang van zaken.
Vastgesteld door de Algemene Vergadering,
van woensdag 29 september 2015
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