Verenigingsreglement
Lidmaatschap:
1. Het lidmaatschap voor de Kesselse Sportvereniging verkrijgt u door het invullen van het
inschrijfformulier en dit vervolgens vóór de eerste les in te leveren bij de leiding, na
ondertekening door ouder of een meerderjarige (wettelijk vertegenwoordiger) die
tekeningsbevoegd is.
2. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzegging van het lidmaatschap is alleen
geldig als dit tenminste 1 maand voor het einde van een contributieperiode, schriftelijk of per
email bij het secretariaat (secretariaat@ksv-kessel.nl) is gemeld (voor 1 januari resp. voor 1
juli).
3. Bij opzegging na voornoemde data blijft contributie over het lopende halfjaar verschuldigd. Bij
tussentijdse beëindiging is er geen recht op restitutie van betaalde contributie.
Contributie:
1. De contributie wordt halfjaarlijks geïnd door middel van een contributienota die in september
en januari wordt toegezonden.
2. Bij tussentijdse aanmeldingen wordt de contributie berekend vanaf de inschrijfdatum tot het
einde van de contributieperiode.
3. De betaling van de contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden.
4. Het bestuur doet jaarlijks een voorstel voor de contributietarieven voor het komende seizoen,
na goedkeuring door de algemene ledenvergadering worden de tarieven berekend vanaf de
eerste periode na de zomervakantie.
5. Niet tijdige betaling van de verschuldigde contributie kan schorsing tot gevolg hebben.
Algemene regels:
1. Elk lid moet tijdig voor de aanvang van de training in de sportlocatie aanwezig zijn, te laat
komen of vroeger weggaan verstoort de training meestal onnodig.
2. Elk lid dient zich te houden aan de aanwijzingen van de leiding.
3. Wanneer het lid tijdens de les de sportzaal wil verlaten, dient zij/hij dit eerst aan de leiding te
vragen (afhankelijk van de leiding).
4. De vereniging stelt algemene en persoonlijke hygiëne zeer op prijs (juiste kleding/schoeisel,
schoeisel dient alleen in de sporthal te worden gedragen en niet daarbuiten) de regels kunnen
hier per soort sport sterk afwijken. Bij geen enkele sportactiviteit van de Kesselse Sport
Vereniging is het dragen van sieraden toegestaan, laat die daarom dan ook bij voorkeur thuis.
5. De algemene ledenvergadering stelt vast welke verenigingskleding bij welke activiteit
gedragen moet worden. Het niet dragen van de vastgestelde verenigingskleding kan uitsluiting
van die activiteit tot gevolg hebben.
6. De vereniging is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden zoveel mogelijk aangepast
aan de schoolvakanties regio-zuid. Afwijkingen hiervan kunnen per afdeling of groep worden
gehanteerd.
7. Voor de betrokken leraren/leiding bestaat de mogelijkheid om personen die al dan niet lid zijn
de toegang tot de zaal te ontzeggen.
8. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of
andere persoonlijke bezittingen.
9. Via de vereniging vindt geen sportkeuring plaats. Indien u een keuring noodzakelijk acht, dient
u zich hiervoor tot uw huis- of sportarts te wenden.
10. Elk lid wordt geacht zich als een waardige sporter/ster te gedragen.
11. Elk lid dient zich niet in te laten met aangelegenheden die de naam van de sportverenging
kunnen schaden.
12. Gedrag of handelingen die strijdig zijn met het reglement kunnen schorsing, dan wel
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
13. Elk lid geeft toestemming voor publicatie van PR-materiaal (foto’s) conform de
privacywetgeving.

