Curaçao Triathlon Association

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING CURAÇAO
TRIATHLON ASSOCIATION (CURAÇAOSE TRIATHLON BOND)
Artikel 1
Het lidmaatschap, uitgezonderd dat van ereleden, is verbindend voor de duur van een
verenigingsjaar en gaat stilzwijgend door van jaar tot jaar, behoudens het in artikel 9
der statuten bepaalde.
Artikel 2
Met ingang van het verenigingsjaar 2014 bedraagt de kontributie Naf 10 per jaar voor
seniorleden en Naf 5 per jaar voor juniorleden. Lidmaatschap is een voorwaarde voor
senioren om als individuele deelnemer mee te doen aan door de CTA georganiseerde
wedstrijden.
Een wijziging in de kontributie wordt door de Algemene Ledenvergadering op
voorstel van het bestuur vastgesteld.
Donateurs dragen ingaande 2003 tenminste Naf 250 per jaar bij.
Een lid waarvan vóór of tijdens de algemene ledenvergadering danwel op 1 april van
het lopende verenigingsjaar nog geen kontributie is ontvangen wordt door het bestuur
geschorst.
Artikel 3
Het bestuur kan een lid als zodanig schorsen:
a.
wegens wanbetaling
b.
wegens wangedrag.
zulks met bepaling van de datum van ingang en de duur der schorsing.
Schorsing wegens wanbetaling geschiedt zonder kennisgeving en wordt geacht te
duren tot de kontributie in het lopende verenigingsjaar alsnog is ontvangen.
Wegens wanbetaling geschorste leden die per 1 april van het verenigingsjaar
waarvoor de kontributie was verschuldigd nog niet hebben betaald verliezen hun
lidmaatschap.
Voor schorsing wegens wangedrag is het bestuur verplicht het lid van deze maatregel
schriftelijk en per aangetekende post kennis te geven vóór de datum van ingang.
Het wegens wangedrag geschorste lid, dat een beroep op de leden wenst te doen,
brengt dit binnen 30 dagen schriftelijk ter kennis van het bestuur, dat gehouden is
deze aangelegenheid aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor te
leggen.
Wanneer op deze Algemene Ledenvergadering tenminste 2/3 van het aantal
uitgebrachte stemmen zich tegen de schorsing uitspreekt, wordt deze vernietigd. Een
lid dat is geschorst, is verstoken van de rechten aan het lidmaatschap verbonden,
zonder dat zijn verplichtingen ophouden te bestaan.
Artikel 4
Wanneer een bestuurslid tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert zijn funktie uit te
oefenen dan wordt zijn funktie tijdelijk door een ander bestuurslid waargenomen.
Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt, dan kan het bestuur in de vakature
voorzien door benoeming van een lid tot bestuurslid.
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Over de benoeming van het bestuurslid besluit het
bestuur bij meerderheid van stemmen.
Artikel 5
De voorzitter heeft het recht bestuursvergaderingen te beleggen.
Op verzoek van tenminste 3 bestuursleden is hij verplicht zulks te doen.
Hij presideert de bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en heeft het recht de
discussies te sluiten als hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht.
Hij bekrachtigt door zijn handtekening de notulen van de Algemene
Ledenvergadering, de door de secretaris en de penningmeester uitgebrachte
jaarverslagen en de begroting.
Artikel 6
De secretaris voert de briefwisseling uit naam en in overleg met het bestuur. Hij
maakt de notulen van bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen op. Hij brengt op
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over het afgelopen
verenigingsjaar.
Hij zorgt voor de bekendmakingen, die statuten en Huishoudelijk Reglement
voorschrijven, alsmede van die, welke het bestuur nodig acht; hij houdt de
ledenadministratie bij en bewaart het archief van de vereniging.
Hij geeft de leden, conform artikel 12 der statuten, tenminste twee weken van tevoren,
het zij per e-mail, hetzij per brief, hetzij door publikatie in de lokale dagbladen,
bericht van de te houden ledenvergaderingen.
Artikel 7
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; hij int de voor de vereniging
bestemde gelden en geeft hiervoor schriftelijk kwijting.
Hij betaalt de schulden en is verplicht hiervoor schriftelijke kwijting te vorderen.
Hij brengt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een financieel verslag uit
over het afgelopen verenigingsjaar en dient een begroting in voor het komende
verenigingsjaar. Hij houdt het bestuur op gezette tijden op de hoogte van de financiële
toestand der vereniging.
Artikel 8
Het bestuur kan uit de leden een of meer commissies benoemen, welke zich kunnen
laten bijstaan door deskundige niet-leden.
Artikel 9
Kanditaatstelling voor bestaande funkties, voorstellen tot wijziging van statuten of
Huishoudelijk Reglement kunnen slechts in stemming worden gebracht, mits zij als
punt van behandeling op de agenda zijn vermeld en mits de agenda tenminste twee
weken dagen tevoren ter kennis van de leden is gebracht.
Artikel 10
Voorstellen van leden kunnen op de agenda van de Algemene Ledenvergadering
worden geplaatst, indien deze schriftelijke en tenminste door vijf leden ondertekend
uiterlijk 40 uur vóór het begin van de ledenvergadering, bij het bestuur worden
ingediend.
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Artikel 11
Kandidaten voor funkties kunnen door tenminste tien stemgerechtigde leden uiterlijk
24 uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris
worden voorgesteld.
Het bestuur kan staande en uit de Algemene Ledenvergadering leden voor
bestuursfunkties kandidaat stellen.
Artikel 12
Stemming over personen geschiedt met gesloten, ongetekende briefjes.
Getekende briefjes zijn ongeldig.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming noodzakelijk acht.
Artikel 13
Elk stemgerechtigd lid stemt mondeling óf voor óf tegen óf onthoudt zich van
deelname aan de stemming.
Bij schriftelijke stemming kan de voorzitter staande de vergadering een
stemcommissie benoemen, die uit drie leden zal bestaan.
Artikel 14
Bij stemming over funkties in het bestuur wordt, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 10 der statuten en artikel 14 van dit reglement, gekozen voor het bestuur als
geheel indien er evenveel kandidaten als funkties zijn.
Indien er meer kandidaten dan functies zijn dan wordt door de stemgerechtigde leden
op het stembiljet aangegeven welke kandidaten in het bestuur moeten komen.
Worden op het stembiljet meer kandidaten aangegeven dan er functies zijn, dan is het
stembiljet ongeldig.
Kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald worden geacht te zijn gekozen.
Indien de stemmen staken over de toewijzing van de laatste funktie(s) dan wordt over
deze kandidaten opnieuw gestemd.

