Nederlandse Jeugd Indoor Kart Vereniging.

Reglement en Contributie
A: Algemeen
1. Deze regeling is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. Onder rijdende leden worden in deze regeling verstaan diegenen, die binnen
verenigingsverband deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.
4. Niet rijdende leden zijn allen, die uitsluitend organisatorische en/of
dienstverlenende taken binnen de vereniging uitvoeren, dan wel als niet
rijdend lid staan ingeschreven bij het verenigingssecretariaat.
B: Aansprakelijkheid
1. Iedere ouder / voogd laat het rijdende lid op eigen verantwoording deelnemen
aan de activiteiten van de NJIKV en is bekend met de risico’s die verbonden
zijn met de deelname aan de activiteiten;
2. Voorafgaand aan de activiteiten van de NJIKV dienen de
ouders/verzorgers/begeleiders zich er van te vergewissen dat de verplichte
persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, jas/overall, nekbeschermer en
bodyprotector) gedragen worden en deugdelijk zijn bevestigd. Indien men
twijfels heeft over de deugdelijkheid van het materiaal dient dit voor aanvang
bij de trainers gemeld te worden;
3. De NJIKV adviseert om naast de verplichte beschermingsmiddelen ook
handschoenen en hoge schoenen (bij voorkeur kart schoenen) te dragen;
4. Voor de veiligheid van het rijdende lid dienen alle aanwijzingen van de trainers
terstond opgevolgd te worden. Gedrag tijdens de activiteiten dat het rijdende
lid, onze medewerkers of anderen in gevaar brengt wordt niet getolereerd;
5. De NJIKV heeft te allen tijde het recht leden, die zich naar haar oordeel
gevaar zettend, storend of onsportief gedragen of leden die kennelijk niet in
staat zijn een kart te besturen op correcte wijze (verdere) deelname aan de
activiteiten te ontzeggen;
6. Veroorzaakte schade aan onze, uw of andermans eigendommen komen voor
rekening van de ouders / voogd van het rijdende lid dat de schade heeft
veroorzaakt;
7. Ouders / voogden van de rijdende leden die op verzoek van de trainers
meehelpen met de training (bijvoorbeeld door te vlaggen), doen dit volledig op
eigen verantwoording. Zij dienen de aanwijzingen van de trainers te allen tijde
op te volgen.
8. De NJIKV is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van
eigendommen van deelnemers, enige lichamelijk letsel of gevolgschade van
deelname aan de activiteiten van de NJIKV of door de NJIKV ingehuurde
partijen;
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C: Contributie
1. De contributie voor de rijdende leden bedraagt € 30,00 per jaar.
2. Het Bestuur is bevoegd om op verzoek van een individueel lid een bijzondere
reductie op de contributie toe te staan dan wel kwijtschelding te verlenen,
indien daarvoor naar haar oordeel voldoende zwaarwegende argumenten
bestaan.
3. De penningmeester kan op verzoek van een lid een afwijkende
betalingsregeling met hem of haar overeenkomen.
4. Bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie.
5. De contributie dient uiterlijk op 1 februari van het lopende jaar te zijn
bijgeschreven op onze rekening NL87 INGB 0004 6875 31 te Capelle aan den
IJssel t.n.v. NJIKV of voor deze datum contant te zijn voldaan.
D: Nieuwe leden
Bij toetreding als lid, gedurende het lopende verenigingsjaar wordt de
contributie na rato verrekend.
E: Beëindiging lidmaatschap
1. Bij beëindigen van het lidmaatschap in de loop van het jaar vindt géén
restitutie plaats van reeds betaalde contributie.
2. Indien bij opzegging van het lidmaatschap nog contributie verschuldigd is,
wordt de opzegging en een eventuele overschrijving niet eerder geeffectueerd
dan nadat de contributieschuld is voldaan.
3. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 december van
het lopende jaar.
F: Kosten voor wedstrijden binnen de eigen afdeling:
1. Binnen de doelstellingen van de vereniging past het om een competitie op te
zetten tussen de leden en daarom streeft het bestuur er naar om gedurende
het wedstrijdjaar, interne/lokale wedstrijden te organiseren.
2. De aan deze wedstrijd verbonden kosten zullen per wedstrijd berekend
worden.
3. Wedstrijden staan enkel open voor leden van de NJIKV tenzij door het bestuur
anders bepaald.
J. Slotbepalingen.
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier heeft de ouder / voogd,
goede nota genomen van de inhoud van dit reglement en gaat de ouder /
voogd hiermee akkoord.
	
  

