
H U I S H 0 U D E L I J K  R E G L E M E N T 
 

Artike1 1 

De vereniging draagt de naam “Door Oefening Sterk” en is gevestigd in de gemeente Monster. 

 

Artikel 2 

De vereniging heeft ten doel de gymnastiek in de ruimste zin des woords te bevorderen  

 

Artikel 3 
Zij tracht dit doel te bereiken door geregelde praktische beoefening der gymnastiek, het 

deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden, het geven van uitvoeringen en demonstraties en 

overigens het aanwenden van alle wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen. 

 

Artikel 4 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

 

Artike1 5 

De vereniging is aangesloten bij het Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 

 

Artikel 6 

De vereniging heeft: a. gewone leden; b. aspirant-leden; 

c. jeugdleden; d. kleuterleden; e. ereleden; f, ondersteunende leden;  

g. leden van verdienste. 

 

Artikel 7 

Alle leden zijn natuurlijke personen; ondersteunende leden {donateurs) kunnen ook 

rechtspersonen, verenigingen of bonden zijn. 

 
Leden zijn  diegene, die aan de oefening van de vereniging deelnemen,  training geven , jurylid 

zijn , bestuurslid zijn, plus de ereleden. 

Aspirantleden zijn jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaar, die oefenen in afzonderlijke  

afdelingen. Jeugdleden zijn jongens en meisjes van 6 tot en met 11 jaar, die oefenen in 

afzonderlijke afdelingen. Kleuterleden zijn jongens en meisjes van 4 en 5 jaar, die oefenen in 

afzonderlijke afdelingen . 

 

Ondersteunende leden zijn zij , die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage steunen. De bijdrage 

is aan een minimum gebonden, welke door de a1gemene vergadering wordt vastgesteld. 

 

Ereleden en leden van verdienste zijn personen , die wegens hun bijzondere verdienste jegens de 

vereniging door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste 2/3 der geldig 

uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd . 

 

Zij zijn van de verplichting der contributiebetaling ontheven, indien zij niet meer aan de 

oefeningen van de vereniging deel nemen. Zolang ereleden en leden van verdienste 

tevens gewoon werkend lid zijn, hebben ze evenals alle andere leden stemrecht bij vergaderingen. 

Houden ze op werkend lid te zijn, dan vervalt hun stemrecht, doch ze behouden een adviserende 

stem. 

 

Artikel 8 
Leden, aspirantleden, jeugdleden en kleuterleden worden bij hun toetreden tevens lid van de 

KNGU. 



 

Artikel 9 

Werkende leden en ondersteunende leden ontvangen een bewijs van lidmaatschap. 

 

Artikel 10 

Het lidmaatschap eindigt : 

a. door het overlijden van het lid ; 

b. door opzegging van het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging; 

d. door royement krachtens besluit van het bestuur. 

 

Artikel 11 

Bedanken als lid is alleen mogelijk bij de persoon, die de ledenadministratie bijhoudt. Men is 

gebonden aan een opzegtermijn van  2 maanden. Ook eventuele wedstrijdgelden voor 

aangemelde wedstrijden moeten betaald worden, omdat dit KNGU gelden zijn. 

Vooruit betaalde contributie wordt bij bedanken niet terug betaald. 

 

Artikel 12 
Betaling gebeurt via automatisch incasso systeem, behalve voor de selectieleden, die meerdere 

uren per week maken en eventuele wedstrijdgelden en andere bijkomende kosten op de factuur 

terug kunnen zien. Deze betaling gebeurd per 2 maanden, in het midden van de betaalperiode. 

Zij, die na het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur, de contributie nog niet hebben 

overgemaakt, ontvangen één herinnering. Wordt hierop niet binnen veertien dagen gereageerd 

dan volgt een aanmaning, waarbij het te betalen bedrag verhoogd wordt met  € 2,50 

administratiekosten. 

 

Artike1 13 

De contributie  is verdeeld in 4 groepen: 

a. Kleuters-jeugdleden en aspirantleden; 

b. Leden van 16 jaar en ouder (men gaat tot deze groep behoren bij het begin van het kalenderjaar 

waarin men 16 jaar wordt.) 

c . Leden van de dans afdeling  

d.  Wedstrijdleden van turn en acro selectie 

 

Artike1 14 

De bedragen van de contributies worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vast 

gesteld. Tevens stelt deze vergadering de minimumbijdrage voor donateurs vast. 

 

Artikel 15 

Het dagelijks bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding van de vereniging, welke 

kleding bij training, demonstraties, wedstrijden e .d. moet worden gedragen. 

 

Artikel 16  

Het bestuur bestaat minstens uit 4 leden of  in het meest gunstige geval uit 8 leden ; de 

meerderheid van de bestuursleden moeten meerderjarig zijn: 

a. voorzitter; 

b. secretaris; 

c. penningmeester; 

d. sponsoring; 

e. social media en PR; 

f. Veilig Sportklimaat en vertrouwenspersoon; 

g. 2 algemene bestuursleden 



Artikel 17 

De leden van het bestuur treden, zoveel mogelijk in gelijk aantal, volgens een opgemaakt rooster 

af en wel zo, dat in 3 achtereenvolgende jaren deze aan de beurt van aftreden zijn gekomen. Dit 

rooster, geldig voor de eerste 3 jaren , wordt samengesteld door het algemeen bestuur, zodanig, 

dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden. 

Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de 

eerstvolgende algemene vergadering voorzien. 

 

Artikel 18 

Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer der gelden en houdt toezicht op de naleving 

van de statuten en reglementen. 

Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft der bestuursleden ter 

vergadering aanwezig zijn. Het bestuur is verantwoording aan de algemene ledenvergadering 

schuldig. 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter nodig oordeelt, of wanneer 2 leden van het 

bestuur dit wensen. 

Laatstbedoelde vergadering moet binnen een week na de daartoe geuite wens worden belegd. 

De secretaris houdt een verslag bij van de besluiten en besproken punten der 

bestuursvergaderingen . 

 

Artike1 19 

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan 

buitenrechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan (een) door haar aangewezen gemachtigde(n) . 

 

Artikel 20 

Het dagelijks bestuur , bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met de 

dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording schuldig aan het bestuur. 

 

Artikel 21 

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging . Hij leidt de 

algemene vergadering en de bestuursvergaderingen . Hij vertegenwoordigt de vereniging bij 

officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen. 

 

Artikel 22 

De secretaris is onder meer belast met : 

a. het bijhouden van de notulen van de vergaderingen: 

b. het voeren van de algemene correspondentie; 

c. het In goed geordende staat houden van het archief; 

d. het jaarlijks op de algemene vergadering uitbrengen van een verslag van het afgelopen jaar; 

f. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris aan hem op te dragen werkzaamheden.  

 

Artikel 23 

De penningmeester beheert de gelden der vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het innen en 

het administreren van de contributies en de donatiegelden. 

Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie 

van de vereniging in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar.  

Hij beheert en administreert de door de vereniging ongestelde reservefondsen voor een bepaald 

doel. Tevens dient hij een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting voor het komende 

verenigingsjaar in. Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen van een lijst 

van alle bezittingen van de vereniging. Hij is verplicht om de aan hem afgedragen gelden of aan 

zijn zorg toevertrouwde gelden der vereniging op verantwoorde wijze te bewaren. 

 



Artikel 24 

De kascommissie bestaat uit 2 leden, door de jaarlijkse algemene vergadering voor twee jaar te 

verkiezen. Leden van het bestuur hebben bij deze verkiezing geen stemrecht en zijn niet als  

zodanig verkiesbaar. Zij is belast met de controle en het toezicht op het geldelijk beheer van de 

penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit wordt aan de 

jaarlijkse algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het 

door de penningmeester gevoerde beleid. Zij heeft het recht te allen tijde inzage van de boeken en 

bescheiden van de penningmeester te nemen. Bij geconstateerde of vermoedelijke 

onregelmatigheden brengt zij onmiddellijk verslag uit aan het bestuur. 

 

Artikel 25   

De commissie van materiaal wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd. Aan haar is 

de zorg voor het materiaal opgedragen onder controle van het dagelijks bestuur. Tot haar taak ook 

de zorg voor vaandels, vlaggen, prijzenkasten, gewonnen prijzen, enz. Zij houdt het dagelijks 

bestuur op de hoogte van de onderhoudstoestand van het materiaal en voert kleine reparaties 

zelf uit. Bij het constateren van beduidende gebreken zal het herstel in overleg met het bestuur aan 

derden kunnen worden overgedragen. 

 

Artikel 26 

Aan de vereniging kunnen één of meer train(st)ers verbonden zijn . Zij genieten een geldelijke 

beloning, zoals door het bestuur wordt vastgesteld.  Bij aanstelling hebben zij overleg met het 

bestuur. Indien er meerdere train(st)ers aan de vereniging verbonden zijn, dienen zij regelmatig 

onderling overleg te plegen over de technische gang van zaken, waaronder onder meer ook vallen: 

onderlinge wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, e.d. bij de TC vergadering, die minstens 1x 

per 1,5/2 maanden gepland wordt. 

 

 

Artikel 27 

Stemrecht leden van de Technische Commissie  zijn trainers en trainsters en hulptrain(st)ers. 

De leden van de Technische Commissie hebben stemrecht in bestuursvergaderingen, echter het 

totaal van hun stemmen kan nooit meer zijn dan de helft minus één van de aanwezige 

bestuursleden. 

 

Artikel 28 

Binnen 3 maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het bestuur een algemene 

ledenvergadering, waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt 

afgelegd over het gevoerde beleid. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien 

het bestuur zulks nodig oordeelt, of indien ten minste 10 leden in een met redenen omkleed 

schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval 

moet binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden. Blijft 

het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf 

een buitengewone vergadering uit te schrijven mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd . 

 

Artikel 29 

De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de 

stemgerechtigde leden, ereleden, leden van verdienste en eventuele genodigden, ten minste 2 

weken van tevoren, onder vermelding van tijd en plaats en de te behandelen agendapunten . 

Alleen in spoedeisende gevallen is het bestuur gerechtigd een ledenvergadering op kortere termijn 

bijeen te roepen. 

 

 

 



Artikel 30 

De stemgerechtigde leden en ereleden, leden van verdienste en train(st)ers hebben het recht het 

woord te voeren op de algemene vergadering. Zij hebben ook het recht tijdens de vergadering een 

voorstel in te dienen, mits ondersteund door ten minste 5 stemgerechtigden en mits dit voorstel 

geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. Ten aanzien van 

dit besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen. Schriftelijk door de leden 

ingediende voorstellen moeten in het algemeen ten minste 10 dagen voor de algemene vergadering 

bij de secretaris zijn ingekomen. 

 

Artikel 31 
Op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering worden ten minste de volgende punten ter 

behandeling geplaatst: 

a. notulen van de vorige vergadering; 

b. jaarverslag van de secretaris; 

c. rekening en verantwoording over het afgelopen jaar; 

d. verslag kascommissie; 

e. vaststelling begroting voor het komende jaar; 

f. verkiezing bestuursleden; 

g. verkiezing commissieleden; 

h. ingekomen stukken; 

 

Het bestuur stelt, voor zover mogelijk voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. Het 

bestuur doet indien enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke 

oproep voor de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 32 
De aanwezige leden van 16 jaar en ouder, én 1 van de wettelijke vertegenwoordigers  van leden 
onder de 16 jaar hebben stemrecht. Plus één van de aanwezige wettelijke vertegenwoordigers van 
leden boven de 16 jaar. 
De secretaris zorgt er voor, dat alle aanwezige leden de presentielijst tekenen. Op deze lijst moet 

van de stemgerechtigde leden naam, adres, en handtekening worden vermeld. 

 

Artikel 33 
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, 

tenzij in de statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel 

verworpen. De stemming over zaken geschiedt mondeling.  

Indien bij een stemming over personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een 

tweede vrije stemming plaats. Is ook geen volstrekte meerderheid verworven, dan moet een 

herstemming plaatsvinden tussen de 2 kandidaten, die het hoogste aantal stemmen hebben 

behaald.  

 

Artikel 34 

Het bestuur zorgt voor een beleidsplan voor de 4 jaar die volgen en maakt hieruit 

de jaarplannen en de te nemen acties voor de jaren die komen. Het bestuur zorgt iedere  

4 jaar voor een nieuw beleidsplan. 

 

Artikel 35 

De vereniging is voorstander van een Veilig Sportklimaat, in alle aspecten die daar mee 

samenhangen.  Het bestuur en trainers zullen er op toezien dat deze normen en waarden binnen  

de vereniging worden gerespecteerd 

 

 



 

Artikel 36 

De vereniging maakt gebruik van social media, zodat zij binnen de moderne tijd kan 

meedoen op het gebied van naamsbekendheid, PR etcetera. 

 

Artikel 37 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of wanneer een artikel voor verschillende 

uitleggingen vatbaar is, beslist het bestuur. Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden in de 

algemene ledenvergadering na een verkregen meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte 

stemmen. 

De voorstellen daartoe moeten ten minste 2 weken voor de vastgestelde algemene 

ledenvergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden bekend zijn gemaakt. 

 

Artikel 38 

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan alleen behandeld worden in een buitengewone 

algemene ledenvergadering, indien dit tenminste 4 weken van tevoren ter kennis van de 

stemgerechtigden ter algemene vergadering is gebracht. Het voorstel heeft, om te worden 

aangenomen, een meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen nodig. 

In geval van ontbinding wordt over de bezittingen van de vereniging beschikt op de wijze, welke 

de algemene vergadering zal bepalen, rekening houdend met de ter zake geldende bepalingen van 

het burgerlijk wetboek. 

 

Artikel 39 
Dit reglement wordt van kracht op de dag volgende op die waarop de algemene ledenvergadering 

het heeft aanvaard. 

Veranderingen worden op dezelfde wijze van kracht.  

 

Aldus vastgesteld en gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 31 maart 2017. 

 
 

Het Bestuur van DOS Monster 

 
 


