
Huishoudelijk Reglement Gymvereniging MH-SD 
 
Krachtens artikel 22 van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, kortweg K.N.G.U, 
wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld door de bondsvergadering. Het huishoudelijk reglement 
mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet – ook waar die geen dwingend recht bevat 
– of in strijd zijn met deze statuten. 
 
Voor Gymvereniging MH-SD heeft het bestuur het huishoudelijk reglement opgesteld. 
Het betreft geen statisch reglement aangezien de ontwikkelingen in de maatschappij aanleiding 
kunnen geven tot bijstelling; daar waar de huisregels afwijken van de statuten dienen deze door de 
Algemene Leden Vergadering te worden goedgekeurd en vastgelegd in aangepaste statuten. 
 

- De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het menselijk bewegen door het oefenen van 
de gymnastiek in welke verschijningsvorm. 

- Het bestuur van de vereniging zal al hetgeen doen van in haar vermogen ligt de vereniging zo 
goed mogelijk te leiden. 

 Statuten artikel 10 
- Het bestuur is gehouden als een goed huisvader voor de eigendommen van de vereniging te 

zorgen, te onderhouden en te verzekeren. 
- In het geval van verhuur van eigendommen dient het bestuur toe te zien op de juiste 

uitoefening c.q. gebruik hiervan en een passende vergoeding te vragen. 
- De leden zijn verzekerd W.A. via de KNGU. 
- De leden zijn verplicht zich te onthouden van gedragingen en/of handelingen die de belangen 

van MH-SD en van de KNGU kunnen schaden. 
- De leden dienen zich te houden aan voorschriften van de leiding. 
- De leden dienen zich bij ziekte of anderszins af te melden bij de leiding 
- De leden die een aangeboren dan wel verworven aandoening hebben dienen 
- de leiding hiervan op de hoogte te stellen. B.v. na een hartinfarct zal de behandelaar 
- deelname aan de sportvereniging beoordelen. 
- De leden worden verzocht gepaste kleding te dragen tijdens de training en bij wedstrijden is 

verenigingskleding verplicht. 
- De leden mogen geen sieraden dragen tijdens de training en wedstrijden.  
 De leiding is in het bezit van sportkleding die door de vereniging is verstrekt.  
 De leiding is gehouden om deze kleding te dragen tijdens uitoefening van haar taken. 
 De kleding blijft eigendom van de vereniging. 
- De leden zijn verzocht geen opzettelijke schade toe te brengen aan de eigendommen van de 

vereniging dan wel aan eigendommen van de gemeente Middelharnis. 
 Zie hiervoor Algemene voorwaarden gebruik gymnastiekaccommodatie 30 juni 2009. 
 In geval van schade zal de kosten worden verhaald. 
- Leden en Leiding hebben de plicht ontoelaatbaar gedrag te melden bij het bestuur die een 

passende maatregel dient te nemen. 
- Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tenminste een kalenderjaar met een 

uiterlijke opzegtermijn van 1 maand voor het einde van het kalenderjaar. Bijvoorbeeld: 
wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd in de maand februari loopt de 
contributieverplichting door tot en met de maand december. Dit is conform de statuten van de 
vereniging artikel 7 lid 2. 

- Weigering of ontzetting uit het lidmaatschap is een grove handeling die weloverwogen zal 
geschieden. 

 Het bestuur zal haar verantwoording nemen en handelend optreden. 
 Statuten artikel 7 lid 4. 
- Leden of afgevaardigden hebben het recht een klacht te deponeren bij het bestuur. 
 Het bestuur zal zorg dragen voor een correcte handeling. 
 Elke klacht zal serieus worden genomen en privacy blijft gewaarborgd. 
- Leden hebben de plicht de “normale” regels van hygiëne te volgen. 
- Leden hebben de plicht in het geval van ernstige overdraagbare ziekte hiervan melding te 

doen bij de leiding. Op de leiding berust de verplichting het bestuur te informeren. 


