
HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de IJSVERENIGING LAAG-SOEREN 

Algemene organisatie 

Artikel 1: 
1. De IJsvereniging Laag-Soeren is aangesloten bij de Koninklijke N ederlandsche

Schaatsenrijders Bond, afgekort K.N.S.B.
2. Aansluiting bij bovengenoemde organisatie houdt in dat bestaande en nog te maken

reglementen, bepalingen en voorschriften niet strijdig zullen zijn met de reglementen,
bepalingen en voorschriften van de K.N.S.B.

Leden en donateurs 

Art ikel 2: 
1. Aanmelding als lid of donateur dient te geschieden bij de bestuursleden van de vereniging.
2. Bij toetreding als lid tot de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd.
3. Het lidmaatschap gaat in per 1 september.
4. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 augustus (zie art. 

10.3.a van onze statuten).
5. Is op 1 december de contributie niet voldaan, dan wordt men geacht geen lid meer te zijn. De 

verplichtingen aan de vereniging zijn niet nagekomen en derhalve is er sprake van opzegging
door het bestuur (zie art. 10.2 van onze statuten).

6. Lidmaatschapskaarten zijn niet overdrachtelijk.
7. Donateurs hebben geen stemrecht op vergaderingen van de vereniging.

Contributies 

Artikel 3: 
1. De hoogte van de door de leden verschuldigde contributie en inschrijfgeld wordt op de 

algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. Het minimaal bij te dragen donatie-bedrag wordt op de algemene ledenvergadering

vastgesteld.
3. De contributie wordt per automatische incasso geïnd.
4. Indien de contributie is voldaan, dan worden de lidmaatschapskaarten toegezonden dan wel

overhandigd.

IJsbaan 

Artikel 4: 
1. Het bestuur zorgt, zo nodig bijgestaan door anderen, voor het onderhoud van de ijsbaan met

opstallen en de overige hulpmiddelen, welke vereist zijn voor een goed functioneren van de 
ijsbaan en toebehoren.

2. Omtrent het gebruik van het terrein en opstallen anders dan voor de ijsbaan, beslist het
bestuur.

3. Het bestuur regelt de opening en sluiting van de ijsbaan of gedeelten daarvan en kan de 
openstelling van de ijsbaan voor uitsluitend leden en/of speciale groepen vaststellen, waarbij
niet-leden dan gedurende een bepaalde tijdstermijn geen toegang hebben.

4. De door het bestuur gegeven aanwijzingen op de ijsbaan dienen te worden opgevolgd.
5. Niet-leden zijn voor betreding van de ijsbaan verplicht entree-geld, waarvan de hoogte op de 

algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, te betalen tenzij het bestuur anders beslist.
6. Zondermeer kan aan niet-leden de toegang worden ontzegd.
7. In geval van misdraging, naar het oordeel van het bestuur, kunnen ook leden worden geweerd

dan wel worden verwijderd van de ijsbaan.
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Aansprakelijkheid 

Artikel 5: 
1. Door het bestuur kan worden toegestaan, dat op de ijsbaan geringe eet- en drinkwaren worden

verkocht.
2. Het bestuur is, behoudens zijzelf de verkoop van voornoemde artikelen verricht, in geen enkel

opzicht hiervoor aansprakelijk.
3. Het bestuur is niet aansprakelijk bij vermissing van geld en/of goederen van leden en niet-

leden op de ijsbaan.
4. Voor ongevallen op de ijsbaan, in welke vorm dan ook, is het bestuur niet aansprakelijk.

Algemene Ledenvergadering 

Artikel 6: 
1. Bestuursvoorstellen aan de vergadering dienen vermeld te worden op de agenda van deze

vergadering.
2. Voorstellen van leden dienen schriftelijk te worden ingediend tot aan de aanvang van de 

vergadering.
3. Voorstellen welke niet voldoen aan het gestelde in art. 6. len 6.2, kunnen slechts worden

behandeld na goedkeuring door de vergadering met meerderheid van uitgebrachte geldige
stemmen.

4. In afwijking van art. 16 lid 3a van onze statuten zal de kascontrolecommissie bestaan uit twee
leden en één reserve.

Activiteiten 

Artikel 7: 
1. Voor zover mogelijk worden door het bestuur jaarlijks, als er ijs is, één of meer

jeugdactiviteiten op de ijsbaan georganiseerd.

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Artikel 8: 
1. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd of aangevuld op een algemene

ledenvergadering met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.

Slotbepaling 

Artikel 9: 
1. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld (gewijzigd) op de algemene ledenvergadering gehouden te Laag-Soeren 
d.d. 07-12-2015. 

Namens het bestuur 
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