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Artikel 1  Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk reglement (stat.22) wordt verstaan onder:
de vereniging: Vereniging voor Aangepast Sporten “De IJsselstreek” gevestigd te Etten.
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 25 februari 1970, 
(laatst gewijzigd bij notariële akte, d.d. 13 oktober 1997 door notaris mr. G.B.F.A. Pothof te 
Gendringen)
het bestuur: het bestuur van de vereniging.

Artikel 1A  Privacy en gegevensbescherming
De vereniging verwerkt gegevens van leden, kaderleden en vrijwilligers in overeenstemming met
de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) voorheen 'Wet Bescherming 
Persoonsgegevens'. Details staan vermeld onder verenigingsdocumenten op de website.

Artikel 2  Lidmaatschap
Om deel te nemen aan sporten bij V.A.S. “De IJsselstreek” dient men lid te zijn. Men wordt lid 
van de vereniging door aanmelding middels het inschrijfformulier. Het lidmaatschap vangt aan 
na acceptatie van de aanmelding door het secretariaat en toekenning van een 
lidmaatschapsnummer.  Elk nieuw lid ontvangt daarna een kopie van het inschrijfformulier (met 
lidnummer en wachtwoord van de website) en van het Huishoudelijk Reglement. Door toetreding
tot de vereniging erkennen de leden het huishoudelijk reglement als bindend.
Het opnieuw aangaan van het lidmaatschap na eerdere opzegging ervan, is niet mogelijk binnen
een periode van één jaar na de eerdere beëindiging daarvan. Wil men toch binnen deze periode
weer lid worden dan zal in principe 50% van de contributie over die periode verschuldigd zijn. 
Indien hiervoor bijzondere redenen aanwezig zijn kan door het bestuur van deze regel worden 
afgeweken. 

Artikel 3  Lidmaatschapssoorten (stat. 9)
Er worden meerdere soorten (betalende) leden onderscheiden. De hoogte van de contributie per 
categorie S-1 t/m J  wordt in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en wordt in een apart 
document weergegeven.
Leden dienen aan het secretariaat op te geven aan welke activiteiten zij  wensen deel te nemen 
en waar. Wijzigingen dienen uiterlijk 4 weken voor het einde van het kwartaal aan het 
secretariaat te worden doorgegeven. Aanwezigheidsregistratie kan (op termijn) noodzakelijk zijn.

Artikel 4  Contributiebetaling
In afwijking van de statuten art 7.8 en 9, wordt de contributie via een afgegeven machtiging voor
automatische afschrijving geïncasseerd op het einde van de eerste maand van het 
desbetreffende kwartaal. 
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling 
hebben voldaan of wiens incasso wordt gestorneerd, éénmaal een herinnering tot betaling 
sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen 
die uit het lidmaatschap voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het 
desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de
met de incasso verbonden extra kosten verschuldigd.

Artikel 5  Contributiebetaling van nieuwe leden
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Bij aanmelding van een nieuw lid in een lopend kwartaal zal de eerste incasso betaling ingaan   
bij het eerstvolgende kwartaal. 

Artikel 6 Beëindiging van het lidmaatschap (stat. 7.3)
Opzegging  van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van het kwartaal 
schriftelijk te geschieden of via e-mail bij het secretariaat. In afwijking van de statuten art. 8 
eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het kwartaal van opzegging. Er wordt geen 
contributie gerestitueerd.
    
Artikel 7  Gedeeltelijke restitutie van contributie (stat. 9.2)
In bijzondere gevallen (langdurige ziekte e.d.) kan het bestuur besluiten om gedeeltelijke 
teruggave te doen van de betaalde contributie over een periode van uitval.  Hierbij wordt 
maximaal  50% van de betaalde contributie over de periode van uitval gerestitueerd. Contributie 
inning wordt in die periode niet gestopt. 
Om voor teruggave in aanmerking te komen, moet de uitval zo spoedig mogelijk schriftelijk (of 
per e-mail) bij het secretariaat worden gemeld.  Indien teruggave plaats vindt gebeurt dit altijd na
afloop van de periode van uitval. 
Teruggave wordt gerekend vanaf de kalendermaand die volgt op de maand waarin de uitval is 
gemeld tot en met de maand waarin de sport weer is hervat. Uitval van drie maanden of minder 
wordt nooit gecompenseerd. 

Opm: Omdat de vereniging op basis van het lidmaatschap langlopende verplichtingen 
heeft aangegaan kan geen volledige teruggaaf plaats vinden.

Artikel 8  Plaatselijke regels
Bij alle sporten zijn leden verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende regels en 
reglement van de desbetreffende locatie en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van 
het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. 

Artikel 9      Aanwezigheid bij wedstrijden e.d.
Leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen 
zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 10  Informatie van - en over de vereniging 
Leden kunnen informatie van en over de vereniging (statuten, regelingen enz.) verkrijgen via de 
website  www.vasdeijsselstreek.nl . Er is daarvoor ook een speciale beveiligde pagina op die 
website met informatie die alleen voor leden toegankelijk is. Op gezette tijden wordt het 
wachtwoord van deze pagina gewijzigd. Het is niet toegestaan de informatie hiervan buiten de 
vereniging te verspreiden. Overige informatie kan worden verkregen via het contactformulier van
het secretariaat op de website of telefonisch bij het secretariaat.

Artikel 11  Wijzigingen doorgeven
Leden zijn verplicht om wijzigingen van (e-mail)adres, bankgegevens, telefoon e.d. schriftelijk (of
per e-mail) zelf z.s.m. door te geven aan het secretariaat, dit kan via het contactformulier op de 
website, of aan de contactpersoon binnen de groep waarin zij sporten.

Artikel 12  Verzekering
Leden van de vereniging zijn via de Gehandicaptensport Nederland verzekerd tegen de 
gevolgen van ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van de sporten. 
Incidenten moeten in dat geval direct worden gemeld bij het secretariaat. 
 Toelichting:

De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor door leden-deelnemers toegebracht letsel en 
materiële schade aan derden (ook andere deelnemers). 
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Hieronder vallen normaal gesproken echter niet de gevolgen van ongevallen ontstaan tijdens de 
'normale' sport- en spel situaties. Deelname hieraan houdt juridisch namelijk in dat men een zeker
risico (op 'aanvaringen' en de gevolgen daarvan) bijvoorbaat accepteert. 
Mocht men wel terecht aansprakeijk worden gesteld zonder dat er sprake is van opzet, dan valt 
aansprakelijkheid in eerste instantie onder de eigen AVP (Aaansprakelijkheids Verzekering voor 
Pariculieren). Indien men die niet heeft dan kan de collectieve verzekering zoals genoemd worden
aangesproken.

Er is een ongevallenverzekering die dekking geeft bij blijvende invaliditeit of overlijden.
Er is geen reis- en verblijfsverzekering voor reizen samenhangend met evenementen e.d. met 
uitzondering van deelname aan (inter)nationale ontmoetingen als lid van de nationale selectie.
Meer informatie is te vinden in de brochure “Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland”, die 
via een link op de website kan worden ingezien.

Artikel  13  Contactpersonen 
Omdat de vereniging een groot gebied bestrijkt en veel locaties heeft kan er voor elke locatie 
een contactpersoon worden aangesteld voor informatie uitwisseling tussen deelnemers en 
bestuur. 

Artikel 14  Commissies algemeen (Stat. 13.3)
De algemene leden vergadering of het bestuur kan één of meer commissies benoemen, met 
algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de 
bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft 
benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke 
commissie worden geregeld of gewijzigd.
Met uitzondering van de commissie als bedoeld in Art 15,  kunnen deze commissies te allen tijde
door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door 
het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 15  Kascontrole commissie (Stat. 14.3)
De kascontrole commissie, als bedoeld in artikel 14 van de Statuten, bestaande uit twee leden, 
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend 
lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit 
plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene 
vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de 
commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Het Bestuur zal de planning van de Algemenen Leden Vergadering (ALV) afstemmen met de 
leden van de commissie en zal tenminste 6 weken voor de ALV, de leden van de commissie alle 
door hen gewenste informatie toezenden.

Artikel  16  Vergoeding bij evenementen (vervallen)

Artikel 17  Indienen van declaraties
Declaraties mogen maximaal op een periode van één kwartaal betrekking hebben.
Declaraties over een voorbij kwartaal dienen binnen 2 weken na afloop ervan te worden 
ingediend bij de penningmeester. Dat geldt voor alle leden,  kaderleden, bestuursleden  en 
vrijwilligers. 
Declaraties van gemaakte kosten die samenhangen met evenementen moeten binnen 2 weken 
na afloop van het evenement bij de penningmeester worden ingediend. Dit geldt voor alle 
deelnemers die kosten declareren bij de vereniging. 
Declaratieformulieren kunnen worden gedownload vanaf de afgeschermde pagina op de 
website of worden aangevraagd bij het secretariaat middels het contactformulier op de website 
of telefonisch. 
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Artikel  18  Algemene vergoedingen
Vergoeding voor badpakken geldt alleen voor vrijwilligers en bedraagt € 40 per jaar en wordt 
uitbetaald in de maand augustus. Hiervoor dient in de maand juli een declaratie te worden 
ingediend. 

Artikel  19  Dragen van shirtjes tijdens evenementen   
Shirtjes met opdruk V.A.S. “De IJsselstreek” zijn altijd verplicht om gedragen te worden tijdens 
evenementen om voor eventuele vergoedingen door de vereniging in aanmerking te komen. Er 
is geen sponsor die hiervoor een extra vergoeding geeft.
Het hoofdkader, of iemand die door het hoofdkader is aangewezen, zal hier op toe zien.

Artikel   20  Attenties en Jubilea 
1. Kerst attenties kunnen in principe eind december worden uitgereikt aan alle kaderleden, 

vrijwilligers, bestuursleden en stagiaires
2. Leden van de vereniging, kaderleden en vrijwilligers worden als jubilaris aangemerkt bij 

12½, 25 en 40 jarig lidmaatschap of deelname. 
Peildatum voor alle jubilea is 31 december. Huldiging vindt in principe plaats tijdens de 
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

3. Attenties voor vertrekkende kaderleden met dienstverband van minimaal 2 jaar € 25,00. 
Voor elk jaar meer € 5,00 per jaar tot maximaal € 50,00. 

4. Stagiaires ontvangen bij hun afscheid € 15,00.

Artikel  21  Slotbepaling
In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het 
bestuur. 
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