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Lidmaatschap
Artikel 1
Het bestuur beslist uiterlijk binnen drie maanden omtrent de toelating als lid en geeft van zijn beslissing
schriftelijk kennis aan de aanvrager
Artikel 2
1. Alvorens het dagelijks bestuur aan het bestuur een voorstel doet het lidmaatschap van enig lid te
doen eindigen, geeft het daarvan aan het betrokken lid schriftelijk kennis;
2. Het betrokken lid heeft gedurende veertien dagen het recht, hetzij een eigen nota toe te voegen aan
het voorstel van het dagelijks bestuur, hetzij het dagelijks bestuur een nader overleg te vragen
alvorens het voorstel naar het bestuur wordt gezonden.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap,
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld.
Artikel 3
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van
de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid wiens lidmaatschap krachtens het besluit van het bestuur is beëindigd, verliest alle aan het
lidmaatschap verbonden rechten, doch wordt voor de nakoming van de uit het lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen geacht gedurende het lopende verenigingsjaar lid te zijn gebleven
Artikel 4
1. De door de leden te betalen jaarlijkse contributie wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door
de algemene ledenvergadering.
2. De jaarlijkse contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling en wel vóór 1 maart.
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Algemene vergadering
Artikel 5
1. De algemene vergadering voor de leden Cat. I en II worden jaarlijks gehouden in principe na
beëindiging van een wedstrijdseizoen.
2. De jaarlijkse algemene vergaderingen Cat. III en IV worden gehouden voor de algemene
ledenvergadering Cat. I en II.
Toegang tot de ALV hebben de niet geschorste leden cat. I en cat. VI, alsmede 2 vertegenwoordigers van
elk lid (vereniging of stichting) cat. II.
Stemgerechtigd in de ALV zijn de niet geschorste leden cat. I en cat. VI. Ieder van hen heeft één stem.
De gezamenlijke leden cat. II (vereniging of stichting) hebben één stem.
Voor de vereniging of stichting die een bestuurslid heeft benoemd, wordt deze stem uitgebracht door
dit bestuurslid.
Ook de bestuursleden namens cat. III en IV hebben stemrecht in de ALV.
Artikel 6
De convocatie voor de gewone, zowel als voor een buitengewone algemene ledenvergadering, dient te
minste twee weken voorafgaand te zijn verzonden aan de leden Cat. I, Cat. II en Cat. III.
Voor de leden Cat. IV wordt de convocatie gezonden aan de dansleraar/danstrainer. In spoedeisende
gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de termijn van twee weken worden afgeweken, doch
dan moet tenminste een termijn in acht worden genomen van twee maal vierentwintig uur. De leden
Cat. I en II zijn gehouden de actief aan wedstrijden deelnemend amateurs (leden cat. IV) die bij hen
trainen dan wel via hen voor wedstrijden worden opgegeven, zo spoedig mogelijk na ontvangst van de
convocatie, in kennis te stellen van de datum en het tijdstip van hun jaarvergadering
Artikel 7
De convocatie van de algemene ledenvergadering Cat. I en II zal vergezeld gaan van een agenda van de
te behandelen onderwerpen. De convocatie voor de leden Cat. III en IV wordt door de respectieve
vertegenwoordiger in het bestuur opgesteld en verzonden. Het verslag van de vergadering dient binnen
twee maanden na de vergadering te worden gezonden aan de leden.
Artikel 8
1. Voorstellen te behandelen in de algemene ledenvergadering kunnen worden gedaan door het bestuur
en door tenminste 5 leden, met in acht name van het in lid drie van dit artikel gestelde.
2. Adviezen uit de Cat. III en IV dienen te worden gezonden aan het bestuur met in acht name van het in
lid drie van dit artikel gestelde.
3. Om in de convocatie van de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vermeld, moeten
de leden hun voorstellen schriftelijk bij het bestuur hebben ingediend, voorzien van een toelichting en
rekening houdend met de termijn zoals genoemd in artikel 6.
4. Amendementen op voorstellen moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering waarin deze aan
de orde zullen komen, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, voorzien van een toelichting. Van de
rondvraag in de vergadering zal door iedere aanwezige gebruik kunnen worden gemaakt.
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Artikel 9
1. De voorzitter van de algemene ledenvergadering Cat. I en II is de voorzitter van het bestuur of, bij
verhindering of ontstentenis, een lid van het bestuur daartoe door dit bestuur aangewezen.
2. De voorzitter van de algemene ledenvergadering Cat. III en Cat. IV is de vertegenwoordiger van deze
categorie in het bestuur. 3. In elke ledenvergadering wijst de voorzitter zo nodig een stembureau aan.
Artikel 10
1. De stemmingen in de ledenvergaderingen geschieden bij verkiezingen en benoemingen met gesloten
briefjes; over zaken mondeling. Benoemingen van ereleden zullen bij acclamatie geschieden.
Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk
worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
2. Bij verkiezingen en benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen
vereist. Is deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt een tweede stemming gehouden.
Als ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zonodig na tussenstemming tussen de
personen die een gelijk aantal stemmen behaalden, wordt een herstemming gehouden tussen de
personen die de hoogste stemmencijfers op zich verenigden. Bij staking der stemmen beslist het lot.
3. Besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
4. Blanco uitgebrachte stemmen zijn ongeldig.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder
niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
5. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt gevraagd,
wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen
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Bestuur
Artikel 11
Het aantal leden van het bestuur, bedoeld in artikel 12 van de statuten wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering Cat. I en II.
Indien het aantal bestuursleden op basis van kandidaatstelling op een even aantal uitkomt, zal het
bestuur zich uitspreken uit welke categorie een bestuurslid kan worden voorgedragen.
Door de leden cat. II wordt bij toerbeurt, voor de duur van 2 jaren, uit de vereniging of stichting één
bestuurslid benoemd. Dit gebeurt middels een bestuursverkiezing door de leden van cat. II.
In het geval dat cat. II slechts één vereniging of stichting kent, komt het bestuurslid uit deze
vereniging/stichting.
Op het moment dat er meer leden zijn toegetreden tot cat. II dient er een nieuwe bestuursverkiezing te
worden gehouden.
De vertegenwoordiger in het bestuur uit cat. II treedt af na een periode van 2 jaren.
Artikel 12
1. De leden van het bestuur worden gekozen uit een, door het bestuur opgemaakte, aanbeveling van zo
mogelijk twee personen welke op de convocatie moeten voorkomen.
2. Elk lid heeft het recht kandidaten op de aanbeveling te doen plaatsen, mits hij/zij zich van tevoren
overtuigd heeft dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aannemen. Leden dienen de namen
van de aan te bevelen kandidaten ter kennis van het bestuur te brengen binnen een door dat bestuur
te stellen termijn.
3. Het bestuur brengt zo mogelijk tenminste zes weken voor de algemene vergadering waarin de
benoeming aan de orde zal komen het aantal vacatures ter kennis van de leden Cat. I en Cat. II
Artikel 13
1. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens rooster, op te maken door het bestuur.
2. Periodiek aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De door het bestuur gekozen
voorzitter/secretaris/penningmeester worden bij herverkiezing in functie gekozen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan
voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.
3. De vertegenwoordiger in het bestuur uit Cat. IV treedt jaarlijks af en is terstond herkiesbaar.
Artikel 14
1. De leden van het bestuur kunnen ten alle tijde ontslag nemen.
2. Een lid van het bestuur kan ten alle tijde door een algemene ledenvergadering Cat. I en II worden
ontslagen.
Artikel 15
In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door het bestuur. De in zodanige vacature
benoemde treedt af bij de eerstvolgende ledenvergadering.
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Artikel 16
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit voor de afdoening van zaken nodig of wenselijk is.
2. De vergaderingen worden door het dagelijks bestuur vastgesteld.
3. Op schriftelijk verzoek van drie leden van het bestuur is de voorzitter verplicht tot het oproepen van
een vergadering binnen veertien dagen nadat het verzoek bij hem is ingekomen.
4. Indien aan dit verzoek binnen deze termijn geen gevolg is gegeven, kunnen die leden zelf tot
bijeenroeping overgaan.
Artikel 17
1. De agenda voor de vergaderingen van het bestuur wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.
Het plaatst daarop alle voorstellen door het bestuur of een lid daarvan gedaan.
2. Tot het nemen van besluiten en het doen van benoemingen wordt de aanwezigheid van de
meerderheid van de leden van het bestuur vereist
Artikel 18
1. De voorzitter is belast met de leiding van alle vergaderingen.
2. De secretaris is belast met het opstellen van de notulen en een besluitenlijst van de vergaderingen
en met het voeren van de correspondentie t.b.v. de vereniging.
3. De penningmeester is belast met de geldelijke administratie op de wijze als door het bestuur
aangegeven. Voor de financiële afhandeling tijdens o.a. wedstrijden kan hij zich, na overleg met het
dagelijks bestuur, laten vertegenwoordigen.
Artikel 19
Het bepaalde in artikel 10 is ten aanzien van stemmingen en benoemingen in de vergaderingen van het
bestuur van overeenkomstige toepassing.
Dagelijks bestuur
Artikel 20
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste eenmaal per twee maanden en verder zo dikwijls als de
voorzitter of één der leden van het dagelijks bestuur dit voor afdoening van zaken nodig of wenselijk
acht. De vergaderingen worden door de voorzitter opgeroepen. Het bepaalde in artikel 10 of 17, 2e lid,
is ten aanzien van het dagelijks bestuur van overeenkomstige toepassing.
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Commissies en werkgroepen
Artikel 21
Het bestuur zal tenminste een kascontrole commissie aanstellen.
Artikel 22
Instelling en opheffing van commissies en werkgroepen geschiedt door het bestuur. De kascontrole
commissie wordt gekozen door de algemene ledenvergadering Cat. I en II.
Artikel 23
1. De voorzitter van een commissie/werkgroep wordt aangewezen door het bestuur.
2. Indien een lid van het bestuur zitting heeft in een commissie/werkgroep, dan is deze automatisch de
voorzitter. Hij is belast met de leiding van de vergadering.
3. Bij verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door een lid, door de commissie/werkgroep aan
te wijzen.
Artikel 24
1. Een der leden van de commissie/werkgroep houdt de notulen van de vergadering bij. De notulen van
de vergadering worden door de commissie/werkgroep toegezonden aan het bestuur en wel binnen 14
dagen na de vergadering.
2. De leden van het dagelijks bestuur zijn bevoegd de algemene ledenvergaderingen Cat. III en Cat. IV,
en alle commissie/werkgroep vergaderingen bij te wonen en hebben daarin een adviserende stem.
Artikel 25
De vergaderingen worden door de voorzitter van de commissie/werkgroep bijeengeroepen waarbij
tevens het dagelijks bestuur van de vereniging in kennis wordt gesteld.
Algemene bepalingen
Artikel 26
De vereniging zal zich waar mogelijk aansluiten bij internationaal erkende organisaties. De vereniging zal
zich aan de bepalingen van hun statuten onderwerpen.
Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, of in spoedeisende gevallen het
dagelijks bestuur, hetwelk in de eerstvolgende vergadering van het bestuur daarvan mededeling doet.
Artikel 28
1. Dit reglement kan op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden Cat. I en II door de
algemene ledenvergadering Cat. I en Cat. II worden gewijzigd.
2. Bij het nemen van het besluit is een gewone meerderheid van stemmen vereist. Het voorstel tot
wijziging van het huishoudelijk reglement dient tenminste twee weken van tevoren aan de leden Cat. I
en Cat. II ter kennis te worden gebracht
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Artikel 29
De nadere uitwerking van artikelen in de statuten van 13 juni 2014 zijn in dit Huishoudelijk Reglement
opgenomen. Deze kunnen slechts gewijzigd worden conform de regels van de statuten.
Artikel 30
Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het wordt goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering Cat. I en II.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden te Ridderkerk op 17 juni 2015.
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