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1. Bestuur 
 
1.1. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen en zijn na aftreden direct 
weer herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet gelijktijdig af. De 
functies worden in onderling overleg verdeeld. Bestuursleden zijn maximaal 3 keer 
herkiesbaar. 
 
1.2. In de bestuursvergaderingen kan ieder bestuurslid een stem uitbrengen. Stemmen bij 
schriftelijk verleende volmacht is toegestaan. Bij gelijke stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 
 
1.3. De voorzitter heeft de algemene leiding over het bestuur. De voorzitter leidt alle 
vergaderingen, zowel van het bestuur als de algemene ledenvergadering. Ziet er op toe dat 
de bestuursleden hun opgelegde taken naar behoren verrichten. Coördineert de activiteiten 
van YVZ in algemene zin. Bij ontstentenis van de voorzitter, kiest het bestuur uit haar 
midden een vervangend voorzitter. 
 
1.4. De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van 
bestuursvergaderingen alsmede (in samenwerking  met de overige bestuursleden) van de 
algemene leden vergadering en stelt hiervoor samen met de voorzitter de agenda op.  
De secretaris houdt van alle bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen 
notulen bij die in de volgende vergadering worden goedgekeurd.  
Het secretariaat fungeert als algemeen postadres voor instanties in en buiten de vereniging. 
 
1.5. De penningmeester ontvangt en boekt alle gelden. Betalingen door hem/haar verricht 
geschieden met ontvangst van rekeningen of kwitanties. Houdt de boekhouding bij en stelt 
een financieel jaarverslag op. De penningmeester stelt de begroting op voor het komende 
jaar welke door de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd. 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
 
1.6. Indien een aftredend bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt, draagt het bestuur 
kandidaten voor de te vervullen vacature(s) voor, middels de agenda van de ALV, waarin de 
nieuwe bestuursleden moeten worden gekozen. De voordrachten van het bestuur, bij 
herkiesbaar zijn van zittende bestuursleden dan wel bij nieuwe kandidaten, kunnen worden 
aangevuld door de leden. Een voordracht dient 7 dagen voor het begin van de ALV 
schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat van de vereniging. Elke voordracht van 
tegenkandidaten moet worden ondersteund door tenminste 3 stemgerechtigde  leden en 
voorzien zijn van een door de tegenkandidaat ondertekende verklaring dat met de 
kandidatuur wordt ingestemd.  
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1.7. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, benoemt de rest van het bestuur een 
plaatsvervanger en doen hiervan mededeling aan de leden. Indien de penningmeester  
tussentijds aftreedt, doet hij verslag omtrent de stand van zaken van de kas aan de 
kascommissie,  waarna hij de kas aan zijn opvolger overdraagt. Het tussentijds aangestelde 
bestuurslid is op de eerstvolgende ALV aftredend en direct herkiesbaar. 
 
1.8. Het bestuur kan besluiten dat bestuursleden commissievergaderingen bijwonen. 
 
1.9. Het bestuur is bevoegd tot benoeming buiten commissieverband van functionarissen 
zowel voor een adviserende als voor een uitvoerende taak. 
 
2. Lidmaatschap 
 
2.1. Aanmelding als lid dient te geschieden bij de ledenadministratie  van de vereniging door 
middel van een aanmeldingsformulier. Meerderjarige  personen ondertekenen de 
aanmelding persoonlijk. Bij minderjarigen ondertekent een der ouders of verzorgenden. 
 
2.2. Lid kunnen worden personen, die op het moment van aanmelding de leeftijd van 6 jaar 
hebben bereikt. Peildatum voor de leeftijd is 1 juli. Het bestuur heeft de mogelijkheid hierop 
een uitzondering te maken. 
 
2.3. Het lidmaatschap dient aangevraagd  te worden binnen een maand na de eerste 
deelname aan de trainingen en kan ingaan per de eerste van de maand. Gedurende deze 
eerste maand is er sprake van een kandidaat-lidmaatschap. Kandidaat-leden hebben geen 
stemrecht op de ALV. 
 
2.4. Leden van andere schaatsverenigingen die wensen deel te nemen aan de trainingen en 
gebruik willen maken van de accommodatie, zonder dat zij zich willen aanmelden voor 
lidmaatschap, kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de ledenadministratie 
van de vereniging. Zij worden dan geregistreerd als gastlid. Gastleden hebben geen 
stemrecht op de ALV en kunnen geen lid zijn van het bestuur. Zij kunnen deelnemen aan 
clubwedstrijden en buiten mededinging deelnemen aan het clubkampioenschap van YVZ. Bij 
toelating op trainingsuren, clubwedstrijden en clubkampioenschappen wordt, in geval van 
over-inschrijving, voorrang gegeven aan YVZ leden. 
 
2.5. Het bestuur is bevoegd aan ieder gast- of kandidaatslidmaatschap terstond een einde te 
maken, alsmede een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet andermaal zal 
kunnen worden geaccepteerd, op grond van houding of gedragingen  van betrokkene of 
andere voor het bestuur relevante redenen. 
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2.6. De bestuursleden zien erop toe dat vrijwilligers die ook lid dienen te zijn van de KNSB, 
ook daadwerkelijk worden ingeschreven.  
 
2.7. Adres en email wijzigingen dienen schriftelijk of per mail aan de ledenadministratie van 
de vereniging te worden gemeld. 
 
2.8. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 4 weken voor het einde van het 
verenigingsjaar ( 30 juni) schriftelijk of per mail aan de ledenadministratie worden gemeld. 
 
2.9. Van een geldige opzegging is pas sprake zodra een bericht van uitschrijving is 
teruggestuurd door de ledenadministratie. 
 
2.10. Leden van verdienste zijn zij die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt 
hebben voor de vereniging en door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. 
 
2.11. Leden vanaf 18 jaar zal gevraagd worden om werkzaamheden te verrichten bij of aan 
het clubhuis. 
 
2.12. Ieder lid van 18 jaar en ouder zal periodiek in aanmerking komen om de kantine te 
bemensen tijdens trainingen of andere evenementen die op dat moment georganiseerd 
worden. 
 
2.13. Het is van belang dat leden met plezier kunnen sporten en zich verder ontwikkelen. 
Daarbij is het van belang dat leden, trainers, begeleiders en ouders zich gedragen volgens de 
geldende normen en waarden. 
 
2.14. Met het oog op artikel 2.13 benoemt het bestuur een vertrouwenscontactpersoon. De 
vertrouwenscontactpersoon biedt een lid ondersteuning op het gebied van als storend 
ervaren gedrag van een ander, een commissie of het bestuur. De 
vertrouwenscontactpersoon begeleidt en adviseert betrokkene om het probleem 
bespreekbaar en hanteerbaar te maken en om de meest wenselijke oplossing te vinden. 
 
Artikel 2.15 
Natuurijsleden zijn lid met slechts als doel gebruik te kunnen maken van de natuurijsbaan. 
Zij zijn geen lid volgens artikel 5 van de statuten en hebben derhalve ook geen stemrecht op 
de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 2.16 
Zomerleden zijn lid met slechts als doel deel te nemen aan de zomertrainingen. Zij zijn geen 
lid volgens artikel 5 van de statuten en hebben derhalve ook geen stemrecht op de 
algemene ledenvergadering. 
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3. Straffen en boeten 
 
3.1. Als de contributie en gelden voor lessen en abonnementen niet tijdig worden betaald 
zal het lid niet meer worden toegelaten tot het uur waarop hij/zij normaal schaatst. 
 
3.2. Het bestuur heeft het recht leden te schorsen als ze voor 1 februari van het lopende 
seizoen hun contributie verplichtingen niet nakomen. Leden die voor 1 februari van het 
lopende seizoen niet aan hun overige financiële verplichtingen hebben voldaan kunnen voor 
schorsing of royement worden voorgedragen. Daarmee vervalt echter niet de verplichting 
tot betaling van de schuld. 
 
3.3. Strafbaar zal zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de 
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de 
belangen van de vereniging worden geschaad. 
 
3.4. Daargelaten de bevoegdheid  van de KNSB om overtredingen, als bedoeld in artikel 3.3 
te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen met een schorsing van 
ten hoogste 2 maanden. 
 
3.5. Tegen een straf zoals opgelegd onder artikel 3.4 kan een lid binnen 4 weken na 
dagtekening van de kennisgeving in beroep gaan conform artikel 7 lid 6 van de statuten. 
 
4. Begunstigers 
 
4.1. De vereniging kent naast leden begunstigers. 
 
4.2. Begunstigers zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten 
en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de ALV vastgestelde 
minimum bijdrage te storten. 
 
4.3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of 
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 
 
4.4. De rechten of verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door 
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
boekjaar voor het geheel verschuldigd  blijft. 
 
4.5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
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5. Algemene Leden Vergadering 
 
5.1. De voorzitter is bevoegd anderen dan leden, junior deelnemers en begunstigers uit te 
nodigen voor de ALV. 
 
5.2. Leden hebben het recht voorstellen op de agenda van een ALV te doen plaatsen. Zij 
dienen dit voorstel schriftelijk of via de mail ten minste zeven dagen voor de ALV in bij het 
bestuur, via het secretariaat van de vereniging. 
 
5.3. Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst conform artikel 5.2, kan de ALV na 
stemming wel spreken, maar geen beslissing nemen. 
 
 
5.4. Alle leden hebben recht van amendement betreffende punten die op de agenda staan. 
Amendementen en subamendementen moeten schriftelijk bij de voorzitter tijdens de 
vergadering worden ingediend. De vergadering stemt daarna of de amendementen en 
subamendementen worden aangenomen. 
 
5.5. Men wordt eerst dan geacht ter vergadering aanwezig te zijn, als men de presentielijst 
heeft getekend. 
 
6. Geldmiddelen 
 
6.1. In aansluiting op artikel 9 lid 2 van de statuten zijn de leden contributie plichtig vanaf de 
datum van inschrijving als lid van de vereniging. 
 
6.2. Voor vrijwilligers die naast hun functie geen sportbeoefenaar zijn wordt de contributie 
op nul gesteld. De lidmaatschapsbijdrage aan de KNSB wordt, indien vereist, door de 
vereniging voldaan. Deze vrijstelling dient bij aanvang van het seizoen bij het bestuur te 
worden aangevraagd. 
 
 
6.3. Meetellend voor en gezinsabonnement gelden ouders en kinderen tot de leeftijd van 21 
jaar. Leeftijd van de kinderen bij aanvang van het nieuwe seizoen is bepalend voor het 
gezinsabonnement. 
 
6.4. De contributie en maximale gezinscontributie wordt door de ALV bepaald. 
 
6.5. Nieuwe leden dienen naast de contributie een inschrijfgeld te betalen. Deze wordt 
vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. 
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6.6. De verschuldigde contributie dient bij voorkeur per automatisch  incasso te worden 
voldaan op de daarvoor door de penningmeester aangewezen bank- of girorekening  van 
YVZ. Indien een lid geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso moet de 
betaling van de contributie plaatsvinden voor 31 juli van dat jaar. 
 
6.7. De verschuldigde kosten voor KNSB afdracht en abonnementen dienen bij voorkeur per 
automatisch incasso te worden voldaan op de daarvoor door de penningmeester 
aangewezen bank- of girorekening van YVZ. De kosten worden in termijnen gedurende het 
winterseizoen geïncasseerd. Indien een lid geen gebruik wenst te maken van de 
automatische incasso moet de betaling van de licentie en abonnementen plaatsvinden voor 
31 oktober van dat jaar. 
 
6.8. Na betalingsachterstand van zes weken volgt nog tweemaal een aanmaning. Na zes 
maanden betalingsachterstand volgt royement. In aansluiting op art. 9 van de statuten is het 
bestuur bevoegd in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling  van het bestuur, vrijstelling of 
vermindering van contributie toe te staan. 

6.9. Vergoedingen zoals vastgesteld in het overzicht Declaratieregels zoals vastgesteld in de 
bestuursvergadering zullen nooit het door de belastingdienst vastgestelde maximum bedrag 
voor vergoedingen voor inzet en kosten van vrijwilligers overschrijden. 

 
7. Clubblad en website 
 
7.1. De vereniging heeft een website: www.yvz.nl. De website valt onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan hierop te allen tijde artikelen 
plaatsen die haar dienstig voorkomen. 
 
8. Wedstrijden / Uithof rijden 
 
8.1. Leden die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht uit te komen in het wedstrijdtenue 
van de vereniging. Rijders die deel uitmaken van KNSB selecties of een merkenteam 
behoeven geen YVZ kleding te dragen. De huidige kleding heeft plaatsen beschikbaar waarop 
privé sponsoring mogelijk is. Deze zijn afgestemd op de richtlijnen van de KNSB en hebben 
de goedkeuring van het bestuur. 
 
8.2. Het bestuur is gerechtigd voor wedstrijden en/of prestatielopen inschrijfgelden te 
vragen, die per evenement verschillend kunnen zijn. 
 
8.3. Voor overige Uithofrijders in minimaal een YVZ trainingsjack of pulley verplicht. 
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9. Evenementen 
 
9.1. Een evenement kan alleen worden gehouden onder de naam van de vereniging na 
goedkeuring van het bestuur. Het bestuur is bevoegd aanwijzingen te geven bij de 
organisatie en een bestuurslid aan te wijzen in het organisatiecomité. 
 
9.2. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten die door of in naam van de 
vereniging worden georganiseerd. Er kunnen activiteiten worden georganiseerd voor een 
specifieke doelgroep, maar alleen als het bestuur hier goedkeuring aan geeft.  
 
 
10. Aansprakelijkheid 
 
10.1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of door diefstal van 
of schade aan goederen welke zich in of rond het verenigingsgebouw bevinden. 
 
10.2. Het bestuur zorgt er voor dat voor leden een ongevallenverzekering wordt afgesloten 
bij de KNSB. Deze verzekering is van kracht tijdens door de KNSB, het Gewest of door de 
vereniging goedgekeurde activiteiten. Leden met een KNSB licentie zijn vanwege de licentie 
rechtstreek via de KNSB verzekerd. 
 
11 Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
11.1. Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement moeten door de ALV worden 
goedgekeurd met een meerderheid van tenminste twee derde van de totaal uitgebrachte 
stemmen. 
 
11.2. In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, of indien 
er verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel daaruit, beslist het 
bestuur. 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering en in werking getreden op 1 juli 2015. 
Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018. 


