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HUISHOUDELIJK REGLEMENT DSC, AFDELING GYMNASTIEK/JAZZ
Artikel 1

Algemeen

1. De afdeling gymnastiek maakt deel uit van de Diepenveense Sportclub.
2. De afdeling gymnastiek is opgericht 20 mei 1935.
3. De afdeling gymnastiek is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond
(K.N.V.G.)
Artikel 2
Doel
De afdeling gymnastiek heeft ten doel de belangstelling voor en de beoefening van gymnastiek,
turnen en jazz, te bevorderen.
Artikel 3
Middelen
De afdeling gymnastiek streeft haar doel na door:
a. het houden van wekelijkse oefenbijeenkomsten
b. het organiseren van, respectievelijk deelnemen aan wedstrijden;
c. het doen deelnemen aan cursussen en opleidingen t.b.v. kadervorming.
d. het bevorderen van contacten met verenigingen en/of instellingen, die verwante doeleinden
nastreven, een en ander in nauwe samenwerking met het dagelijks bestuur van DSC;
e. deelname aan, respectievelijk bevorderen van deelname aan activiteiten welke in het belang
van de gehele vereniging DSC worden ontplooid.
Artikel 4

Lidmaatschap/contributie

1. De afdeling gymnastiek kent A, B en C leden, alsmede niet-werkende leden.
2. De afdeling kent zelf geen ereleden, donateurs e.d.. Wel kan de afdeling bevorderen
dat:
a. In aanmerking komende leden worden voorgedragen voor het erelidmaatschap van DSC (cfm.
artikel 6 Statuut);
b. Belangstellenden voor het donateursschap als zodanig ter kennis worden gebracht aan het
dagelijks bestuur van DSC (cfm. artikel 10 Statuut);
3. A-leden zijn die natuurlijke personen, welke cfm. art. 7.1 (Statuut) als lid van D.S.C
zijn toegelaten tot de afdeling gymnastiek in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar.
4. B-leden zijn die natuurlijke personen, welke cfm. art. 7.1 (Statuut) als lid van DSC
zijn toegelaten tot de afdeling gymnastiek in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar.
5. C-leden zijn die natuurlijke personen, welke cfm. art. 7.1 (statuut) als lid van DSC
zijn toegelaten tot de afdeling gymnastiek in de leeftijd boven de 17 jaar.
6. Niet-werkende leden zijn die natuurlijke personen, welke cfm. Art. 7.1 (Statuut) als
lid van DSC tot de afdeling gymnastiek zijn toegelaten.
7. A, B, en C – en niet-werkende leden zijn een contributie verschuldigd als door de
Algemene Vergadering (DSC) vast te stellen. Ten laste van die leden, die aan een
verdere activiteit binnen de afdeling wensen deel te nemen, kan door de Algemene
Ledenvergadering van de afdeling een extra toeslag op de contributie worden gelegd
van ten hoogste 50%.
8. Het lidmaatschap geldt per kwartaal. In voorkomend geval kan in bijzondere omstandigheden
door het afdelingsbestuur ontheffing van de financiële verplichtingen worden verleend.
9. De contributie wordt voor een vol jaar vastgesteld en geïnd per kwartaal per automatische
incasso.
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Artikel 5.

Bestuur. Afdelings-Ledenvergadering.

1. De Afdelings-Ledenvergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen, eenmaal omstreeks de
maand mei ter goedkeuring van de begroting, eenmaal omstreeks de maand oktober ter
goedkeuring van de rekening, alsmede voor de bestuursverkiezing.
2. De Afdelings-Ledenvergadering wordt bijeengeroepen d.m.v. een kennisgeving in het orgaan
van DSC dan wel een schriftelijke oproeping aan de adressen van de leden, hun verzorgers of
voogden, dit ter keuze van het bestuur. De publicatie/bekendstelling geschiedt tenminste een
maand voor de vergaderdatum onder overlegging van de agenda.
3. Elk lid heeft het recht punten aan de agenda te doen toevoegen, dit tot 14 dagen voor de
vergaderdatum. Op deze wijze toegevoegde punten zullen worden bekend gesteld en
behandeld.
4. Ter vergadering ingebrachte punten zullen voor kennisgeving worden aangenomen en op de
eerstvolgende vergadering worden behandeld.
5. Alle leden zijn stemgerechtigd. Leden beneden de 16 jaar dienen zich te doen
vertegenwoordigen door hun ouders, verzorgers of voogden.
6. Besluiten zullen worden genomen, ingeval tenminste 10 leden aanwezig zijn.
7. Ingeval het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden belegd.
De datum voor deze verdaagde vergadering zal in de convocatie voor de oorspronkelijke
vergadering zijn opgenomen.
8. De Afdelings-Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden een afdelingsbestuur,
bestaande uit de voorzitter (in functie te kiezen), een secretaris/secretaresse,
penningmeester(esse) en maximaal twee leden. Het bestuur verdeelt de functies intern.
9. Het bestuur vergadert eens per maand. In principe de derde donderdag.
10. Het bestuur wijst een vertegenwoordiger aan voor het algemene bestuur van DSC
11. In het bestuur wordt een lid belast met het toezicht op het materiaal. Het bestuur wijst een
vertegenwoordiger aan in het bestuur van de Stichting Kulturhus Diepenveen.
Artikel 6.
1.

De afdeling gymnastiek voert de kleuren zwart en geel in de tenues.

Artikel 7.
1.
2.

2.

3.

Leiding

Per samen te stellen lesgroep zal door zorg van het bestuur leiding worden aangesteld, hetgeen
zal blijken uit een terzake opgestelde wilsovereenkomst.
De leidsters en leiders worden bij hun werkzaamheden gecoacht door:
a. de technische commissie,
b. de hoofdleider

Artikel 8.
1.

Tenue

Technische commissie

Ten behoeve van de diverse leiders en leidsters, alsmede om het algemeen technisch peil
binnen de lesgroepen op een verantwoord niveau te houden brengen wordt een technische
commissie benoemd door het bestuur (T.C.)
De T.C. bestaat uit:
a. voorzitter(ster) aan te wijzen door het afdelingsbestuur;
b. een bestuurslid van de afdeling;
c. de hoofdleider/hoofdleidster.
De T.C. heeft tot taak:
a. leid(st)ers te begeleiden bij hun lessen, respectievelijk lesvoorbereidingen in het
kader van de jaarplanning.
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b. incidenteel toezicht uit te oefenen.
c. initiatieven te ontplooien t.a.v. verdere opleiding van leiding en leden.
d. leidinggevend op te treden terzake van:
(1) programma-opzet van door de afdeling te organiseren wedstrijden/ evenementen.
(2) tweejaarlijkse uitvoering.
Artikel 9

Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) en Gedragscode DSC

Wij willen dat onze jeugdleden in een veilige, open en transparante omgeving kunnen sporten.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag vinden wij ontoelaatbaar. Daartoe zijn jeugdleiding en
bestuursleden verplicht jaarlijks een V.O.G. op te vragen en deze in te leveren bij het bestuur van
DSC afd. gymnastiek/jazz.
Tevens is er door het hoofdbestuur van DSC een gedragscode opgesteld waarin omschreven staat
aan welke gedragsregels jeugdleiding/bestuur toelaatbaar zijn. Bij aanstelling dient deze gedragscode
ondertekend te worden.
Artikel 10

Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verlangt dat er adequaat met de
persoonsgegevens van onze leden wordt omgegaan. De persoonlijke gegevens van onze leden
worden met zorg verwerkt en beschermd volgens onze privacyverklaring. Daartoe zijn meerdere
verplichte (beschermende ) maatregelen getroffen.
Artikel 11
1.
2.
3.

Verspreiding statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van DSC zijn op aanvraag bij de secretaris van DSC beschikbaar.
Het huishoudelijk reglement van de afdeling gymnastiek zal aan alle leden worden
uitgereikt na goedkeuring in de ALV.
Aspirant leden zal bij aanvraag van een aanmeldingsformulier een exemplaar
van het huishoudelijk reglement worden uitgereikt.

Artikel 12
In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet is het huishoudelijk regelement van het
hoofdbestuur van DSC van kracht.
Artikel 13
In alle gevallen waarin de reglementen van het hoofdbestuur en dit reglement en het statuut niet
voorzien beslist het afdelingsbestuur.
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