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Huishoudelijk Reglement

Zij zijn vrij van het betalen van de normale
contributie.

ARTIKEL 1 – NAAM EN VESTIGING
De vereniging draagt de naam Avant Courir.
De vereniging is gevestigd in Almere
ARTIKEL 2 - DUUR, DOEL EN MIDDELEN
De duur van de vereniging, haar doel en de
middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken,
zijn omschreven in artikel 2 van de statuten.
ARTIKEL 3 - LEDEN
De vereniging bestaat uit:
3.1 Lopende leden
Lopende leden zijn verplicht deel te nemen aan elk
optreden, elke repetitie, elke activiteit van de
vereniging, die de vereniging ten goede komen
Zij worden onderverdeeld in
Pré-cadets; in opleiding tot cadets
Kids: leeftijd tot 12 jaar
Cadets; leeftijd tot 14 jaar
Junior Class: leeftijd tot 16 jaar
A-class; leeftijd in principe vanaf 14 jaar,
maar (nog) niet het niveau van open class
Open class; vanaf in principe 14 jaar
3.2 Gezinsleden
Dat zijn diegenen, die zich als zodanig hebben
aangemeld en aan dezelfde activiteiten van de
vereniging deelnemen als de lopende leden,
m.u.v. optredens, repetities en teambuildings van
de lopende leden.
De maandelijkse bijdrage van € 2,00 wordt per
automatisch incasso geëind.
3.3 Medewerkers
Dat zijn diegenen, die zich als zodanig hebben
aangemeld en, nadat zij door het bestuur zijn
geaccepteerd, op enigerlei wijze deelnemen aan
de activiteiten van de vereniging, of belast zijn met
een taak binnen de vereniging.
Deze kunnen de vereniging steunen met een
jaarlijkse bijdrage van € 30,00
3.4 De staff
De staff wordt door het bestuur benoemd. De staff
bestaat uit: programmacoördinator en overige
staffleden. De staff die door het bestuur zijn
benoemd dienen hiertoe een overeenkomst met
het bestuur te ondertekenen.
De staff heeft het recht, voordracht te doen tot
schorsing.
3.5 Begunstigers
Begunstigers zijn zij, die de vereniging steunen
met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,00
3.6 Ereleden
Ereleden zijn zij, die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt ten opzichte van de vereniging
en op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering als zodanig worden benoemd.

ARTIKEL 4 - LIDM AATSCHAP
Diegene die lid willen worden van de vereniging
geven zich daartoe op bij de secretaris van de
vereniging. Men ontvangt een handvest van Avant
Courir met daarin:
De statuten,
Het Huishoudelijk Reglement,
Inschrijfformulier,
Doorstromingsplan.
Het
inschrijfformulier
dient
ingevuld
en
ondertekend binnen 14 dagen na aanmelding te
zijn ingeleverd bij de secretaris. Minderjarigen
hebben bij het aanvragen van het lidmaatschap
van de vereniging een handtekening nodig van
hun wettelijke vertegenwoordiger.
4.1 Contributie
Lopende leden betalen, bij vooruitbetaling van een
maand/kwartaal contributie; voor nieuwe leden
geldt een automatische betaling via incasso door
de vereniging
De hoogte van deze contributie wordt elk jaar
vastgesteld door het bestuur onder goedkeuring
van
de
algemene
ledenvergadering.
De
contributieplicht van nieuwe leden gaat in op de
eerste van de maand waarin zij zich aangemeld
hebben.
4.2 Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
4.2.1 Opzeggen
Dit dient, tenminste 4 weken voor het einde van
het verenigingsjaar, schriftelijk te geschieden aan
de secretaris. Het lidmaatschap eindigt dan
tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar
waarin werd opgezegd. Het lidmaatschap kan
alleen worden beëindigd aan het eind van een
verenigingsjaar. Bij tussentijdse beëindiging van
het lidmaatschap door een lid, is dit lid verplicht,
tenzij het bestuur anders bepaalt, de contributie
voor het verdere seizoen ineens te voldoen.
4.2.2 Overlijden
Bij overlijden eindigt
onmiddellijke ingang

het

lidmaatschap

met

4.2.3 Royement
Wegens het niet nakomen van geldelijke
verplichting aan de vereniging
Wegens wangedrag, zowel binnen als
buiten de vereniging
Diegene, die is geroyeerd, verliest alle uit het
lidmaatschap voortvloeiende rechten. Hij/zij is
echter
gehouden
aan
alle
aangegane
verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na
te komen.
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ARTIKEL 5 - VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30
juni.
ARTIKEL 6 - HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit 3 of meerdere bestuurders,
die meerderjarig moeten zijn. De leden van het
bestuur worden op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering door de stemgerechtigde leden
gekozen.
Jaarlijks treedt een deel af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster. De aftredende
bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.
Verder kunnen er personen worden toegevoegd,
wier toevoeging, op bepaalde momenten door het
bestuur wenselijk worden geacht.
De stemverhouding binnen het bestuur is: elke
bestuurder 1 stem.
6.1 Bestuurstaken
Het bestuur heeft de taak de verenigingsbelangen,
binnen de kring van haar bevoegdheid, in haar
gehele omvang te behartigen. Dit bevat een
geheel aan taken die door het gehele bestuur
worden uitgevoerd. Ieder lid krijgt een
gedetailleerde taakomschrijving.
6.2 Bestuursvergaderingen
Frequentie, onderwerpen en personen worden
door het bestuur bepaald.
ARTIKEL 7 - COMMISSIES
De vereniging heeft vele commissie, bijv.
Kleding/vervoer/booster/website enz.
De bevoegdheden van de commissies beperken
zich uitsluitend tot het uivoeren van de hen
opgedragen taken.
7.1 Kascommissie
De kascommissie bestaat uit tenminste 2
personen (conform artikel 16 lid 4 van de statuten)
en wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV)
gekozen. Zij is gehouden, tenminste éénmaal per
jaar, de kas te controleren en de boeken en de
bescheiden van de penningmeester na te zien.
Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag
uitgebracht aan het bestuur en aan de ALV,
waarna al dan niet decharge wordt verleend.
ARTIKEL 8 - VERENIGINGSBELEID
Het
verenigingsbeleid,
bestuursvorm
en
organisatie van Avant Courir Winter Guard wordt
vastgesteld in een beleidsplan welke wordt
goedgekeurd op de ALV voor tenminste 2/3 deel
van de stemgerechtigde aanwezigen.

ARTIKEL 9 - JAARVERGADERING
Jaarlijks wordt, zo spoedig mogelijk na afloop van
het
verenigingsjaar,
de
algemene
ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats
van deze algemene ledenvergadering worden
door het bestuur vastgesteld.
De leden, evenals toegangsgerechtigden, worden
tot de algemene ledenvergadering opgeroepen; de
oproeping geschiedt minimaal 14 dagen voor de
algemene
ledenvergadering.
Deze
oproep
vermeldt de plaats, het tijdstip en de agenda.
De vergadering heeft het recht van initiatief,
amendement en interpellatie.
Zij is voor alle leden toegankelijk, met uitzondering
van geschorste leden.
Bestuursverkiezing is een jaarlijks terugkerend
agendapunt. Kandidaten voor een functie kunnen
door het bestuur worden voorgesteld en door de
leden, mits minimaal 1/10 deel hierachter staat en
voor de aanvang van de vergadering schriftelijk is
ingediend bij de secretaris.
Buiten dit punt zal de agenda altijd bevatten:
Jaarverslag van de secretaris,
Notulen van de vorige ALV,
Financieel jaarverslag,
Verslag kascommissie,
Decharge verlenen bestuur,
Begroting,
Contributievoorstel,
9.1 Stemgerechtigde
Stemgerechtigde leden zijn lopende leden, die de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en betalende
medewerkers/staffleden. Leden, die de leeftijd van
18 jaar nog niet hebben bereikt, worden
vertegenwoordigd
door
hun
wettelijke
vertegenwoordiger. Ereleden, die niet tevens
gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht, behalve
als de ereleden een jaarlijkse donatie van dezelfde
hoogte betalen als de medewerkers/staffleden.
ARTIKEL 10 - DOORSTROMINGSPLAN
Het doorstromingsplan voor zowel staffleden als
lopende leden is onderdeel van het handvest van
Avant Courir.
ARTIKEL 11 - REGLEMENTEN CGN
De reglementen van Color Guard Nederland
liggen ter informatie bij de secretaris en zijn
digitaal
beschikbaar
via
de
Winterguard
coördinator
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ARTIKEL 12 - EQUIPEMENT, KLEDING
Alle door de vereniging aan de leden verstrekte
equipement en kleding zijn eigendom van de
vereniging en worden in bruikleen gegeven. Ook
dat equipement en/of kleding en/of schoeisel,
waarvan de aanschaf alleen door een financiële
bijdrage van de leden gerealiseerd kan worden.

ARTIKEL 13 - ALGEMEEN
De leden zijn verplicht alle verenigingsactiviteiten
bij te wonen. Bij verhindering hiervan dient men
hiervan kennis te geven aan de daarvoor
aangewezen
persoon.
Onder
verenigingsactiviteiten
verstaat
men:
repetities/optredens/andere activiteiten.

De leden zijn verplicht het aan hen verstrekt
equipement, kleding en schoeisel goed te
onderhouden en te gebruiken.

De leden hebben recht op onderricht op de wijze
zoals gesteld in de doelstelling van de vereniging.

Bij beschadiging en/of vernieling door schuld van
een lid kunnen de kosten van reparatie of
vernieuwing voor rekening van het lid komen,
In geen geval mogen eigendommen van de
vereniging op enigerlei andere wijze dan
voorbestemd worden gebruikt of uitgeleend aan
derden zonder toestemming van het bestuur.

AVANT COURIR WINTERGUARD
Trainingslocatie
Gymzaal Binnenkruierstraat
Binnenkruierstraat 1
1333 ED Almere
Nederland
Postadres
Postbus 30182
1303 AD Almere
Nederland

De leden hebben het recht om van de door het
bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen
van de vereniging gebruik te maken.
De leden hebben het recht om op schrift
voorstellen te doen.
Bij repetities, optredens en contesten zorgen de
leden, in overleg met de commissies, zelf voor het
equipement, kleding en schoeisel.
Alle verenigingsleden zullen zich onthouden van
minachtende uitlatingen over andere verenigingen
en
hun
leden,
bestuursleden
en
medewerkers/helpers. De leden zullen alles doen
om de naam van Avant Courir hoog te houden.
Tijdens het reizen en voor en na het optreden
dienen alle verenigingsleden zich te gedragen
volgens de gelden waarden en normen. Voor het
optreden, tijdens repetities en in uniform dient men
geen alcohol te nuttigen. Zij dienen met de, door
organisatoren,
aangeboden
accommodatie
zorgvuldig om te gaan en schoon achter te laten.
Zij zullen zich te allen tijde houden aan de regels
die CGN of andere instanties hanteren,
betreffende gedrag etc.

www.avantcourir.nl
info@avantcourir.nl
KvK te Lelystad: 40507069

ARTIKEL 14 - OVERIG
In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk
Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het
Handvest te kennen, evenals verder wettig
vastgestelde en behoorlijk kenbaar gemaakte
regels en bepalingen
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