REGLEMENT FTC ROSMALEN

Artikel 1

Lidmaatschap

Na overleg met het bestuur kan een aspirant-lid worden geïntroduceerd.
Indien is vastgesteld dat het aspirant-lid gelet op houding, gedrag en inzet past
binnen de vereniging volgt het lidmaatschap en is de vastgestelde contributie
verschuldigd.
Indien er sprake is van een negatieve beslissing wordt dit zo spoedig mogelijk
medegedeeld.
Naast gewone leden zijn er ook bijzondere leden. Het betreffen personen
(ATB’ers) die op basis van artikel 3.1.a van de statuten door de vereniging
ondersteund worden. Zij zijn dan onder de naam van FTC Rosmalen collectief
aangesloten/verzekerd bij de NTFU en mogen de clubkleding dragen.
De bijzondere leden hebben als toehoorder toegang tot de algemene
ledenvergadering. Zij nemen geen deel aan de beraadslaging en hebben geen
stemrecht.
Artikel 2

Schorsing/royement

Bij wangedrag/voortdurend schenden van de fietsafspraken zal het bestuur, na
waarschuwing en zonder verbeterd gedrag, een gemotiveerd voorstel indienen
om het betreffende lid te schorsen.
Na goedkeuring van de leden wordt de zwaarte van de schorsing schriftelijk aan
het betrokken lid meegedeeld.
Aanhoudend wangedrag zal automatisch royement tot gevolg hebben.
Artikel 3

Fietsafspraken

Door het bestuur worden fietsafspraken gemaakt die tijdens de algemene
ledenvergadering worden besproken, eventueel aangepast en vastgesteld.
De vastgestelde fietsafspraken blijven gedurende het hele fietsseizoen van
kracht.
De fietsafspraken worden in een afzonderlijk document (versie 3 februari 2016)
vastgelegd en vormen een onverbrekelijk deel van dit reglement.
Voor zover van toepassing dienen ook de bijzondere leden zich overeenkomstig
de fietsafspraken te gedragen.
Artikel 4

Taken bestuur

De taken van de bestuursleden zijn de volgende:
-

Voorzitter: Coördinatie en representatie.
Penningmeester: Beheert de geldmiddelen, zorgt voor de inning van de
contributie, betaling van de rekeningen en financiële verslaglegging.
Secretaris: Verzorgt de publicaties van en voor de club, houdt de ledenlijst
bij en zorgt voor tijdige verslaglegging.

Daarnaast zorgt het bestuur voor een goed en regelmatig verloop van het
fietsseizoen, waaronder planning van de ritten en een eventueel
winterprogramma.

Artikel 5 Attenties
Aan bijzondere gebeurtenissen in de privésfeer van een lid, zoals langdurige
ziekte, jubilea, huwelijk, geboorte, overlijden e.d., zal door het bestuur
gepast aandacht worden besteed.
Artikel 6 Erelid / Lid van Verdienste
Indien het bestuur daartoe aanleiding ziet, is zij gerechtigd een lid te
benoemen tot Erelid of Lid van Verdiensten.
Artikel 7 Slotbepaling
In alle gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien beslist
het bestuur. In de eerstvolgende ledenvergadering brengt het bestuur
hierover verslag uit.
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