Secretariaat De Sperwer
e-mail: secretariaat@de-sperwer.nl

Algemeen
Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de leden en ouders/verzorgers te informeren over de clubregels.

Clubregels
•

De hoofdkleur van de turnkleding van de vereniging is marineblauw. De kleding is van het merk Agiva.
Een eventuele verandering van de kleur zal minimaal 6 maanden van tevoren worden meegedeeld.
Andere groepen dan de turngroepen volgen de kledingadviezen van de leiding op.
De dansleden dienen tijdens optredens en uitvoeringen zwarte sneakers (laag model) te dragen.
De springers en de freerunners dienen tijdens optredens en uitvoeringen zwart/blauwe shirts van
het merk Erima met het logo van De Sperwer te dragen. De freerunners dienen ook schoenen te
dragen. Deze zijn van het merk Kalengi of van het merk Asics of anders te gebruiken na goedkeuring
door de betreffende instructeur.
Na tien weken lidmaatschap dienen de jeugdleden, met uitzondering van de jongste groep, de vereiste
turn-/sportkleding te dragen tijdens de lessen.

•

Ouders/verzorgers kunnen tijdens de eerste lessen van het kwartaal naar de verrichtingen van hun
kind kijken. Hun aanwezigheid mag de aandacht van de kinderen niet afleiden en zeker de training
niet verstoren. Uiteraard kunnen er altijd omstandigheden zijn waardoor een ouder/verzorger vaker
wil komen kijken. Mocht dit het geval zijn, dan neemt de ouder/verzorger contact op met de leiding.

Verplichtingen leden
De leden dienen:

• Op tijd aanwezig te zijn;
• De voorgeschreven kleding te dragen tijdens de lessen;
• Blessures te melden bij de leiding. In overleg met de leiding kan een aangepast trainingsprogramma
worden gevolgd;

• Lange haren tijdens de training (of wedstrijd) vast te maken;
• Tijdens de training (of wedstrijd) geen sieraden te dragen;
• Niet te eten tijdens de training (of wedstrijd);
• De aanwijzingen van de leiding op te volgen;
• Bij verhindering de leiding tijdig op de hoogte te stellen.
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Verantwoordelijkheden bestuur en leiding
• Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging.
• Daar waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
• De leiding is verantwoordelijk voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de lesstof.
• Het bestuur en de leiding zijn niet verantwoordelijk voor schade, ontstaan door toedoen van derden,
tijdens de oefening van lesprogramma's of wedstrijden waarbij leden van gymnastiekvereniging De
Sperwer aanwezig zijn.

Klachtenprocedure
• Een klacht wordt kenbaar gemaakt bij de leiding en besproken.
• Indien de klager niet tevreden is met het resultaat dient hij/zij de klacht schriftelijk in bij het
bestuur.

• Het bestuur bespreekt de klacht en neemt een bindend besluit. Indien nodig wordt de
betrokkene/klager door het bestuur gehoord. De betrokkene/klager wordt door het bestuur
geïnformeerd over de genomen beslissing.

Lidmaatschap
• Nieuwe leden hebben recht op twee proeflessen die niet in rekening worden gebracht.
• Nieuwe leden dienen zich via een aanmeldingsformulier aan te melden. Dit formulier is te verkrijgen via
de leiding of te downloaden via de website van De Sperwer.

• De contributie wordt in rekening gebracht over het betreffende kalenderjaar (1 januari –
31 december).

• Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester.
Hierbij dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen.

Goedgekeurd in de ledenvergadering van 20 februari 2017.
Dit reglement vervangt het reglement vastgesteld op 9 februari 2015.

Voor actuele informatie over de vereniging kijk op: www.de-sperwer.nl.

