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Uitgave & inzage Huishoudelijk Reglement.
Naar aanleiding van de Statuten vindt u hier het Huishoudelijk Reglement.
De statuten liggen voor alle leden ter inzage bij de volgende personen:
De voorzitter.
De secretaris
De penningmeester
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Naam & Zetel
Artikel 1
a.
De vereniging Wipstrikkwartier is opgericht op 07-03-1964;
b.
Op 07-03-1986 is tijdens een Algemene Vergadering besloten tot het
hebben van Statuten, en daaraan verbonden inschrijving bij de Kamer
van Koophandel, welke tijdens de bestuursvergadering van 28-04-1986
is goedgekeurd. De akte voor de Statuten is op 28-05-1986 bij notaris
Elzerman te Zwolle gepasseerd. Het Huishoudelijk Reglement is
daarvan afgeleid en werd op 11-03-1987 door de Algemene
Vergadering goedgekeurd.
Doel
Artikel 2
a.
De vereniging Wipstrikkwartier stelt zich tot doel, de wandelsport te
bevorderen;
b.
Het organiseren van winteractiviteiten voor gewone leden, jeugdleden
en ondersteunende leden.
Geldmiddelen
Artikel 3
a.
Gewone en jeugdleden van de vereniging betalen contributie, welke
tijdens de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld;
b.
Ondersteunende leden (donateurs) betalen een bijdrage, waarvan
tijdens de Algemene Vergadering het minimum bedrag zal worden
vastgesteld;
c.
Subsidies, schenkingen, sponsoring, legaten en andere baten;
d.
Door de leden, die een wandeltocht bezoeken onder leiding van de
vereniging, wordt een bijdrage betaald ter ondersteuning van de
gemaakte (inschrijvings-)kosten. Indien men niet wandelt maar wel
gebruik maakt van door de vereniging beschikbaar gesteld vervoer naar
een wandelevenement dient dezelfde bijdrage te worden betaald. Deze
bijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering vastgesteld.
Leden
Artikel 4
Lid kunnen zijn: gewone leden, jeugdleden, ereleden en
ondersteunende leden. Jeugdleden zijn leden van 4 tot 16 jaar.
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Ereleden
Artikel 5
Ereleden worden gekozen door het bestuur, of door 1/10 van de
stemmen van gerechtigde leden op de Algemene Vergadering
benoemd.
Toelating ondersteunende leden
Artikel 6
Ondersteunende leden moeten zich schriftelijk aanmelden bij het
bestuur, dat over de toelating beslist.
Contributie
Artikel 7
a.
De contributie dient voor het volledige verenigingsjaar uiterlijk 1 februari
per bank in voren betaald te worden.
b.
Bij toetreding als lid betaalt men de contributie voor de resterende
maanden van het lopende verenigingsjaar en een éénmalig bedrag ter
dekking van de kosten van het bondslidmaatschap voor dat jaar. Dit
bedrag wordt jaarlijks door de wandelbond vastgesteld.
c.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
d.
De vereniging hanteert verschillende lidmaatschapsvormen met
bijbehorende contributie.
e.
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de teveel betaalde
contributie inclusief bondsafdracht niet terugbetaald.
Einde lidmaatschap
Artikel 8
a.
Door overlijden van een lid;
b.
(1) Door opzegging van een lid;
(2) Bij opzegging vanaf 15 oktober dient de bondsafdracht voor het
komende jaar voldaan te worden.
c.
Door opzegging namens de vereniging indien niet aan artikel 7 lid a.
en/of lid b. is voldaan;
d.
Door ontzetting welke geschiedt door het bestuur.
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Clubkleuren & tenue
Artikel 9
De verenigingskleuren zijn rood en wit.
Artikel 10
a.
Het tenue bestaat uit een bordeauxrode fleecejack, wit poloshirt en een
blauwe broek;
b.
Het fleecejack en de polo worden door de vereniging ter beschikking
gesteld. Als basis voor deze ter beschikkingstelling dient bijlage 1
(Kledingreglement), dat bij dit Huishoudelijk Reglement is gevoegd.
c.
De blauwe broek dient door de leden zelf te worden aangeschaft.
Artikel 11
Het tenue wordt van 1 januari tot en met 31 december, zowel in
groepsverband als individueel, zoveel als mogelijk tijdens de
wandeltochten gedragen. Het dragen van het verenigingstenue is niet
dwingend voorgeschreven. Het bestuur kan besluiten om bij bepaalde
evenementen het tenue toch verplicht te stellen.
Artikel 12
Regenkleding wordt door de vereniging aan de leden ter beschikking
gesteld.
Wandelprogramma
Artikel 13
Het wandelprogramma wordt door het bestuur, voorafgaand aan het
nieuwe jaar, vastgesteld.
Bestuur
Artikel 14
a.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging binnen het
raam, zoals in de Statuten is vastgelegd;
b.
Indien het aantal bestuurleden beneden de 3 is gedaald, blijft het
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene
Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en)
aan de orde komt;
c.
Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid taken verdelen c.q.
commissies benoemen.
d.
Het bestuur stelt een regeling op voor de meest voorkomende
vergoedingen inclusief de hoogte hiervan.
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Bestuursfuncties
Artikel 15
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter;
Vice-voorzitter;
Secretaris;
Vice-secretaris;
Penningmeester;
Vice-penningmeester;
Drie algemeen bestuursleden;
Aftredend, doch terstond herkiesbaar, zijn in de oneven jaren de voorzitter,
de penningmeester en de vice-secretaris. In de even jaren zijn dat de
secretaris, de vice-voorzitter en de vice-penningmeester. De algemeen
bestuursleden zijn om de twee jaar na aantreden aftredend en herkiesbaar.
Commissieleden
Artikel 16
a.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissieleden.
b.
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een
kascommissie van 2 personen + 1 reserve. Deze personen kunnen
geen bestuurslid zijn. Tenminste 2 leden zijn bij de kascontrole
aanwezig, en doen daarvan verslag op de Algemene Vergadering.
Jaarverslag rekening & verantwoording
Artikel 17
a.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december;
b.
Het bestuur is verplicht binnen 6 maanden na afloop van het
verenigingsjaar een Algemene Vergadering uit te schrijven.
Daar moeten aanwezig zijn:
1. Jaarverslag Secretaris
2. Jaarverslag Penningmeester
3. Verslag Kascommissie
Algemene Vergadering
Artikel 18
a.
Deze kunnen worden uitgeschreven zo vaak het bestuur dit nodig
oordeelt;
b.
Als 1/10 deel van de stemgerechtigde leden daartoe een schriftelijk
verzoek bij het bestuur indient. Wordt hieraan binnen 14 dagen geen
gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers handelen als omschreven
in de Statuten Artikel 13.
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Stemrecht
Artikel 19
a.
Stemrecht hebben:
1. Gewone leden, mits de verschuldigde contributie volgens artikel 7a is
voldaan;
2. Ere-leden;
b.
Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet worden
gemachtigd;
c.
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door
een schriftelijk gemachtigd, ander, stemgerechtigd lid. Deze kan slechts
voor één volmachtgever een stem uitbrengen.
Besluitvorming Algemene Vergadering
Artikel 20
a.
De Algemene Vergadering besluit, tenzij anders is bepaald, met
gewone meerderheid van stemmen;
b.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
c.
Bij stemmen over personen zal herstemming plaats vinden bij het
staken der stemmen. Staken de stemmen opnieuw, of ging de eerste
stemming al tussen 2 personen, dan beslist de voorzitter over de te
volgen procedure;
d.
Het oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend;
e.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit, voorzover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
f.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid
bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
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Statutenwijzigingen
Artikel 21
a.
Statutenwijziging is alleen mogelijk in een Algemene Vergadering, met
op de uitnodiging, dat er een voorstel tot statutenwijziging is ingediend;
b.
Zij die oproepen tot wijziging in de Statuten moeten, tenminste 2 weken
voor de Algemene Vergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin
voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daarvoor geschikte
plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag van de
vergadering;
c.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van het aantal
stemgerechtigde leden, dat tegenwoordig of vertegenwoordigd is;
d.
Is niet 2/3 van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd dan kan tenminste 2 weken na de eerste vergadering
en uiterlijk binnen 4 weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden,
kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste 2/3 van
de geldig uitgebrachte stemmen;
e.
Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot
stand komen. Tot het doen verlijden van de akte zijn alle leden van het
dagelijkse bestuur bevoegd.
Ontbinding
Artikel 22
a.
Bij ontbinding dezelfde procedure volgen als bij artikel 21 hiervoor
omschreven;
b.
In het geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de ten tijde
daarvan fungerende bestuursleden. Met betrekking tot die liquidatie
behouden de Statuten ook ten aanzien van de voorziening in de
vacatures overeenkomstig toepassing;
c.
Aan hetgeen na voldoening van alle schulden overblijft wordt door de
Algemene Vergadering een doel bepaald, zoveel mogelijk met de geest
van het doel van vereniging zijnde.
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