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Huishoudelijk reglement; aangepast op de jaarvergadering van 19 februari 2019. 

 

1. De Ouderen Zwemclub is een vereniging die zich ten doel stelt het zwemmen voor ouderen te 

bevorderen. 

2. Iedereen vanaf 50 jaar kan zich als lid aanmelden. In bijzondere gevallen kan hiervan worden 

afgeweken, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

3. De contributie en het inschrijfgeld, worden op de jaarlijkse ledenvergadering, op voorstel van 

het bestuur, vastgesteld. Bij korte afwezigheid kan geen restitutie van de contributie plaats 

vinden.  

4. Bij het toetreden als lid moet inschrijfgeld betaald worden. Het inschrijfgeld en de contributie 

geeft de zwemclub de mogelijkheid eventuele financiële tekorten op te vangen. 

5. Wie bedankt wegens een ernstige ziekte van zichzelf, of een familielid en later weer wil gaan 

zwemmen, heeft voorrang bij toelating en hoeft, mits het opnieuw lid worden binnen 6 maanden 

plaats vindt, geen inschrijfgeld te betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan 

afwijken. 

6. Voor de inning van de contributie dienen de leden een machtiging voor een automatische incasso 

te tekenen, zodat de penningmeester de contributie, bij vooruitbetaling, aan het begin van elke 

maand, kan innen. Ook het inschrijfgeld zal door middel van een incasso-opdracht worden 

geïnd. Bij hoge uitzondering kan van deze wijze van betaling worden afgeweken. 

7. De opzegtermijn is één kalendermaand. 

8. Het bestuur van de zwemclub bestaat uit 5 personen. Zij worden op de jaarvergadering door de 

leden gekozen. Het bestuur stelt kandidaten voor, maar de leden kunnen andere kandidaten 

voorstellen. Wanneer geen andere kandidaten voorgesteld worden, zijn de door het bestuur 

voorgestelde kandidaten automatisch gekozen en is dus geen schriftelijke stemming nodig. 

9. Elk jaar treden er 1 of 2 bestuursleden af volgens een vastgesteld rooster van aftreden. Zij 

kunnen zich herkiesbaar stellen. 

10. Een aftredend bestuurslid heeft recht op een afscheidscadeau ter hoogte van € 7,50 per jaar, dat 

hij / zij een functie in het bestuur heeft bekleed. 

11. l x per jaar, in februari, is er een ledenvergadering waarop het bestuur verantwoording aflegt aan 

haar leden over het gevoerde beleid. Tevens zal er een financiële presentatie over het 

voorafgaande jaar worden gegeven. 

12. Vóór de jaarlijkse ledenvergadering worden de financiën gecontroleerd door de 

kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit twee personen. Elk jaar treedt één persoon af. 

Tijdens de jaarvergadering wordt dan een nieuw lid voor deze kascontrolecommissie gekozen. 

Het bestuur stelt een kandidaat voor, maar de leden kunnen ook een tegenkandidaat voorstellen. 

13. Leden kunnen zelf om een extra vergadering vragen bij het bestuur. Hiervoor hebben zij 5 

handtekeningen nodig van andere leden. 

14. Er wordt per kalenderjaar gemiddeld 42 maal gezwommen per zwemgroep in het overdekte 

zwembad in Oirschot. 

15. Het bestuur kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het verloren gaan van, of diefstal van 

bezittingen zoals portemonnees, brillen, kleding, zwempasjes enz. Ieder lid is zelf aansprakelijk 

voor vernielingen aan eigendommen van het zwembad.  

16. Leden die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, of een jubileum vieren, ontvangen een 

kaart of een attentie van de club, als zij het bestuur daarvan op de hoogte gesteld hebben of 

hebben laten stellen. 

17. leder lid streeft er naar de goede geest onderling te bevorderen. Bij klachten, vragen of 

problemen dient men zich tot het bestuur te wenden, dat dan een oplossing probeert te vinden.  
 


