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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

"De Dorpslopers" 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

De hardloop- en wandelvereniging genaamd De Dorpslopers, hierna te noemen “de 

vereniging” is bij notariële akte opgericht op 05-02-13 en is gevestigd te Hooge Mierde. 

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 05-02-13 

 

2. LIDMAATSCHAP 

 
2.1 Leden 

 

De vereniging bestaat uit leden die onderverdeeld worden in 4 categorieën 

A. starters  

B. hardlopers 

C. wandelaars 

D. bootcampers 

 

A. Starters zijn loper(sters) die een cursus afwerken om de looptechniek meester te 

worden. 

B. Hardlopers zijn hardloopleden die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 

zestien jaar hebben bereikt. 

C. Wandelaars zijn leden die de wandelsport een warm hart toedragen. 

D. Bootcampers zijn leden die enkel meedoen aan de bootcamptrainingen op zaterdag. 

 

De leden van de vereniging nemen deel aan de activiteiten van de vereniging voor eigen 

rekening en eigen risico. 

 

2.2 Toelating 

 

Alvorens men besluit lid te worden, is er de mogelijkheid om een paar weken vrijblijvend 

mee te trainen Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot toelating van 

nieuwe leden. Deze regels worden voorgesteld In de algemene vergadering. 

 

Deelname aan alle trainingen en activiteiten is voor een ieder voor eigen risico. 

 

2.3 Blessurebeleid 

• Bij langdurige blessure of ziekte is er de mogelijkheid om (tijdelijk) over te stappen 

naar de wandelgroep. Er volgt geen restitutie van contributiegelden. Wel is er twee 

keer per jaar (1 januari en/of 1 juni) de mogelijkheid tot afmelden als lid van de 

vereniging.  

 

2.4 Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

• Door het overlijden van het lid. 

• Door opzegging namens de vereniging; deze opzegging dient te geschieden door het 

bestuur. 

• Door opzegging door de leden zelf. (per 1 januari of 1 juni) 

 

3. CONTRIBUTIE 
De leden van de vereniging verplichten zich na hun schriftelijke aanmelding tot betaling van 
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contributie. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De voorkeur ligt bij 

het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, maar zelf overmaken op de 

rekening van de Dorpslopers is ook mogelijk. Contante betalingen zijn niet mogelijk. 

Het bestuur zal jaarlijks een voorstel doen omtrent de hoogte van de contributie. De 

contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering van de leden.  

Leden hebben de keuze om te betalen per half jaar of per jaar. 

 

Indien een automatische machtiging is ondertekend en men wil deze stoppen, dan dient 

men dit vóór 1 januari of 1 juni aan het bestuur door te geven. Indien men tussentijds stopt, 

volgt er geen restitutie van contributie. 

 

 

4. TRAININGEN 
Voor hardlopers en wandelaars wordt door de vereniging per week één training verzorgd. 

Zowel de hardloop- als wandeltraining wordt gegeven op zondagochtend onder begeleiding 

van een of meerdere trainers. Voor bootcampers is op zaterdagochtend een training. 

 

Voor meer informatie over onze trainingen, locaties, aanvangstijden andere activiteiten 

verwijzen wij naar onze website www.dorpslopers.nl  

 

Vinden de trainingen bij het invallen van de schemering, in het donker of bij ander slecht 

zicht plaats, dan is reflecterende kleding of verlichting verplicht. De trainers zullen toezien 

op naleving van deze veiligheidsvoorschriften. 

 

 

5. HUISSTIJL 
De huisstijl, clubkleuren en het tenue van de vereniging worden op voordracht van het 

bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 

 

6. COMMUNICATIE 
Via de verenigingswebsite worden de leden geïnformeerd over trainingen, 

wedstrijdprogramma’s, uitslagen, standen, verenigingsorganisatie, bestuursinformatie, 

vergaderingen en de door leden, bestuur en kader te hanteren normen en waarden. 

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in 

het algemeen niet schaden. Het al dan niet plaatsen van artikelen wordt bepaald door de 

redactie. Verder vindt communicatie plaats via de mail en/of diverse Whatsapp-groepen, 

waaronder de Dorpslopersinfo app. 

 

 

7. BESTUUR 
• Bestuursverkiezingen vinden plaats tijdens de algemene ledenvergadering.  

• Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur tot aanvang van de 

ledenvergadering. 

• Het bestuur kan zelf kandidaten voordragen. 

• Er wordt schriftelijk (anoniem) gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. 

• Bestuur kan door leden worden aangesproken om een vergadering te beleggen of 

andere zaken te bespreken. 

• Streven is om het bestuur een afspiegeling te laten zijn van het ledenbestand. 

 

7.1 Taken van het bestuur 

• Algemene leiding. 

• Uitvoering van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 

• Voorstel doen voor contributie. 

• De vereniging voorzien van trainers. 

http://www.dorpslopers.nl/
http://www.dorpslopers.nl/


11-1-2013 Huishoudelijk reglement “De Dorpslopers” 

aangepast 26-02-14 en 22-02-19 

 

• Het voorstellen en in standhouden van het huishoudelijk reglement. 

 

 

 

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 5 personen maar minimaal uit 3 personen. De 

benoeming van de bestuursleden geschiedt door verkiezing tijdens de algemene 

ledenvergadering. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een 

aftredende bestuurder kan zich herkiesbaar stellen. Het bestuur verdeelt onderling de 

functies binnen het bestuur. 

Iedere bestuurder kan door de algemene vergadering worden ontslagen. 

 

Tijdens de opstartfase wordt door het bestuur onderling een rooster van aftreden opgesteld 

met dien verstande, dat na drie jaar het gewone rooster van aftreden volledig in werking is 

gesteld. 

 

7.2 Taakomschrijving van de voorzitter 

• Voorzitten van vergaderingen. 

• Leiding geven aan en toezicht houden op het gehele verenigingsleven. 

• Het woord voeren bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een 

ander bestuurslid heeft overgedragen. 

 

7.3 Taken van de secretaris 

• Uitvoeren van de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. 

Bewaren van afschriften hiervan evenals de ingekomen stukken. 

• Maken van notulen, besluiten- en of actielijst van de vergaderingen. 

• Bijeenroepen van vergaderingen.  

• Zorgen voor bekendmakingen van besluiten en of voorstellen van het bestuur. 

• Bijhouden van een voor leden toegankelijke ledenlijst . 

 

7.4 Taken van de penningmeester 

• Beheren van de gelden van de vereniging. 

• Zorgen voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en zorgdragen 

voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven. 

• Overzichten bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven. 

• Verslag uitbrengen in de algemene vergadering van de financiële toestand en daarbij 

uitleg geven over: de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het 

afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

 

7.5 Overige bestuurstaken  

Onder andere: 

• Voorbereiden van deelname aan evenementen. 

• Organiseren van activiteiten. 

• Lief en leed zaken ( kaartje, bloemetje). 

• Leden die langdurig ziek of geblesseerd zijn, ontvangen van het bestuur een 

kaartje namens alle Dorpslopers. 

• Bij geboortes wordt een felicitatiekaartje verstuurd namens alle Dorpslopers. 

(Indien we worden uitgenodigd middels een geboortekaartje dan volgt er een kraamvisite en ontvangt 

het lopertje in spe een aardigheidje) 
• Bij bijzondere feestelijkheden bij trainers/bestuursleden wordt een attentie 

bezorgd. 

• Bij overige gebeurtenissen neemt het bestuur een beslissing naar goeddunken. 

 

 

8. SOCIALE AMBITIE 
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De vereniging wil meer bieden dan alleen maar trainingen verzorgen. Met hulp van de leden 

bevordert het bestuur zoveel mogelijk een gevoel van saamhorigheid.  

 

Om de onderlinge band te versterken zoeken bestuur, commissies en leden naar 

gezamenlijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de gehouden looptochten naar 

Weebosch, Mariakapel in Oirschot, Scherpenheuvel, de eindejaarsactiviteit , het 

Wadloopweekend, Dorpenloop en het samen deelnemen aan diverse wedstrijden etc.  

Voor meer informatie hierover zie website www.dorpslopers.nl  

 

9. SPONSORING 

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 

 

 

10. VERENIGINGSJAAR EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van elk 

kalenderjaar is het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering uit te schrijven.  

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de kascommissie benoemd voor het lopende 

verenigingsjaar. 

 

 

11. KASCOMMISSIE 
Op de algemene ledenvergadering brengt de kascommissie verslag uit van zijn bevindingen 

inzake de balans en staat van baten en lasten zoals opgesteld door het bestuur. 

De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve. 

 

 

12. SLOTBEPALING 
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

Na vaststelling van het reglement wordt de tekst zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan 

de leden. 

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 

werking 14 dagen nadat het gewijzigde reglement ter inzage is gelegd, respectievelijk op de 

verenigings-website is geplaatst. 

 

Wijzigingen of aanvullingen van dit huishoudelijk reglement moeten door de algemene 

ledenvergadering worden goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van 2/3 deel van 

het totaal uitgebrachte geldige stemmen. Dit huishoudelijk reglement hoort bij / is een 

aanvulling op de statuten van de Dorpslopers van 05-02-13.  

In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, of indien er 

verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel, beslist het bestuur. 

 

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering van 11-01-13 

en aangepast na de ledenvergadering van 14-02-14 en 22-02-19 

 

http://www.dorpslopers.nl/
http://www.dorpslopers.nl/

