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Algemeen bestuur 


Het algemeen bestuur wordt gekozen door de familie 

Er dient meer dan de helft van het aantalleden aanwezig te zijn bij de verkiezingen van een 
nieuw bestuur. 

Het bestuur moet minimaal bevatten 3 leden: 

1. Voorzitter 
2. Penningmeester 
3. Secretaris/Lid 

Alle veranderingen v.w.b. de statuten moeten overlegd worden middels een algemene leden 

vergadering. 


Het bestuur is verantwoording verplicht aan aIle Ieden. 


Na ieder evenement is het bestuur verantwoording verplicht v.w.b. de financiele zaken 

middels een overzicht. 


Het bestuur is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en bij het in gebreke blijven 

spreekt deze de leden daar zonodig op aan. 

Wanneer de leden hun verplichtingen niet nakomen zal het bestuur genoodzaakt zijn deze te 

royeren. 


Leden 

AIle leden met de familie naam Jansen kunnen lid worden. 

Deze moeten rechtstreeks afstammen van Freek Willem Jansen en Elisabeth Jansen 

Hagebeuk. 


AIle aangetrouwde echtgenotes en kinderen + echtgenotes kunnen lid worden. 


Alle vrouwen personen die niet de naam Jansen dragen, maar weI afstammen van 

bovengenoemde + echtgenote kunnen lid worden. 


Leden die eerder lid zijn geweest kunnen nadat ze bedanktl geroyeerd zijn alleen weer lid 

worden na overleg met de gehele club d.m.v. een algehele clubvergadering. Het bestuur zal dit 

deze vergadering voorleggen, maar het kan niet de bedoeling zijn , dat er dan andere leden 

afhaken. 
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Het kan voorkomen dat er mogelijk een buitenechtelijk familiepersoon lid wil worden. Dan 
beslist het dan aanwezige bestuur of dit binnen de mogelijkheden ligt en zal daama beslissen 
of de boven genoemde procedure moet worden gevolgd. 

Contributie 

Het is aan ieder lid verplicht ongevraagd zijn contributie te voldoen. 

Het gehele bedrag dient veer een december van het voorafgaande jaar in bezit te zijn van de 
penningmeester. Daarop is een uitzondering voor de gene die maandelijks sparen. 

Er bestaat een spaarregeling voor die leden die het bedrag automatisch per maand willen 
sparen. Degeen die daarvan gebruik maken dienen persoonlijk contact op te nemen met de 
penningmeester. 

Er vindt ook een spaarregeling plaats voor iedere vijfjaarlijks lustrum. Dit bedrag zit verwerkt 
in de jaarlijkse contributie. 

De hoogte van de contributie kan aIleen in overleg met de gehele club worden vastgesteld. 

Het bestuur kan per jaar niet meer gelden uitgeven dan er voor dat seizoen binnen komen. 

Voorlopige Contributie 

Kinderen: 0- 4 jaar f 12,
4 - 6 f 30,-

Volwassenen: 7 - ?? jaar f 60,-

Een ieder betaald f 12,- per jaar als extra bijdrage aan het lustrum jaar. 

Er is een speciale regeling wanneer een lid om duidelijk aanwijsbare redenen niet 
meegaat dan blijft de contributie voor dat jaar staan. 

De bestaan een aantal uitzonderingen wanneer het geldt niet blijft staan of retour wordt 
gegeven: 

Geld blijft staan: 
1. 	bij ziekte ( Tenzij er kosten zijn gemaakt ). 
2. 	Bij niet meegaan door werk.(vroegtijdig aangegeven) Dit geldt niet voor 

partner!!!! 
3. 	Bij niet meegaan vanwege leeftijd(O - 4 jaar). 
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Geld b1ijft niet staan: 
1. A1s er kosten zijn gemaakt voor de dag ze1f. 
2. De partner van de andere met aanwijsbare reden ook niet meegaat. 
3. De re1atie verbroken wordt tussen twee personen. 

HET SPAAR BEDRAG JAARLIJKS DIENT ALTIJD TE WORDEN VOLDAAN. 

In aIle gevallen die niet in het reglement beslist het dan aanwezige bestuur naar eer en 
geweten. 

• Bij ziekte een cadeau f 15,= 

Einde lidmaatschap 

Een ieder die zich wi1 onttrekken aan het 1idmaatschap moet dit schriftelijk doen aan een der 

bestuurs1eden. 

Ret bestuur dient dan contact op te nemen met het desbetreffende lid wat de reden is en p1eegt 

zonodig over1eg om de prob1emen a1snog op te 10ssen. 

Wanneer het lid bedankt kan deze geen aanspraak meer maken op ge1den die toebehoren aan 

de club. 

Eventue1e kosten zullen a1snog in rekening worden gebracht. 


Wanneer en lid zich onbehoor1ijk gedraagt kan het bestuur deze royeren. Zij zijn dan uit1eg 

verschu1digd aan de gehe1e club. 


Statu ten wij ziging 

Ret bestuur kan een voorste1 doen tot statutenwijziging echter dient meer dan 2/3 van de 1eden 
hier positief over in te stemmen. 
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