Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Algemeen
De vereniging draagt de naam “Speeltuinvereniging Kindervreugd” en wordt afgekort aangeduid als SVK. Speeltuinvereniging
Kindervreugd is gevestigd te Helwijk. De officiële oprichtingsdatum is 10 november 1967 Speeltuinvereniging Kindervreugd telt
een 8 tal afdelingen die onder de verantwoording van Speeltuinvereniging Kindervreugd opereren, te weten:
- Gemeenschapshuis “De Blokhut”;
- Jeugdwerk Helwijk;
- Senioren Helwijk Actief;
- Toneelgroep Fame;
- Line Dance “Dutch Deep Dancers”
- Biljartvereniging De Blokhut;
- Kindervakantie Speelweek;
- Feestweek Helwijk.
1.1 Doel
De vereniging stelt zich ten doel voor kinderen en volwassenen educatieve recreatie mogelijk te maken en de onderlinge sociale
contacten te bevorderen door het exploiteren van een speeltuin met daaraan een gemeenschapshuis “De Blokhut” en het
organiseren van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
1.2 Middelen
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het openstellen van een speeltuin, conform de openingstijden aangeduid op het informatiebord in de speeltuin;
b. het tijdens activiteiten openstellen van gemeenschapshuis “De Blokhut”;
c. het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, spel en creativiteitsbeoefening;
d. het organiseren van andere activiteiten;
e. alle andere wettige middelen die de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen.
1.3 Financiële middelen
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden, bestaande uit een gezinslidmaatschap;
b. inschrijfgelden van niet- leden die deelnemen aan de activiteiten;
c. financiële bijdragen van donateurs;
d. subsidies van gemeente en fondsen;
e. schenkingen en vrijwillige bijdragen;
f. overige inkomsten.
1.4 Informatie
Het bestuur stelt haar leden op de hoogte van informatie via:
a. de algemene ledenvergadering;
b. maandprogramma’s, huis aan huis verspreid in de Helwijk en per mail verzonden aan leden van Speeltuinvereniging Kindervreugd;
c. informatie via huis –aan -huisbladen;
d. het internet (www.svkindervreugd.nl) en (www.helwijk.nl);
e. social media, zoals Facebook e.d.
1.5 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Lidmaatschap.
De vereniging kent alleen een gezinslidmaatschap.
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2.1 Gezinsleden
Het lidmaatschap van Speeltuinvereniging Kindervreugd staat open voor gezinnen met- en zonder kinderen of individuen en wordt
verkregen door schriftelijke aanmelding bij de vereniging middels een inschrijfformulier dat geheel ingevuld dient te worden. Door
ondertekening van dit formulier bindt de aanmelder zich aan de rechten en plichten die het lidmaatschap met zich mee brengt. Het
lidmaatschap gaat pas werkelijk in op het moment dat de contributie is ontvangen. Kinderen worden alleen als lid gezien als zij
wettelijk deel uitmaken van het huishouden van degene die als lid staat ingeschreven.
Het bestuur kan besluiten een aanmelder niet als lid toe te laten tot de vereniging. Dit besluit wordt aan de aanmelder kenbaar
gemaakt, uiterlijk 7 dagen na de aanmelding. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt dit besluit kenbaar gemaakt, waarna de
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating kan besluiten.
2.2 Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan eindigen op een van de volgende manieren:
a. afmelden door het lid (alleen schriftelijk);
b. overlijden van het lid;
c. opzegging namens de vereniging (Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
[krachtens statuten bepaald] te voldoen dan wel wanneer het lid zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te laten duren. Opzegging geschiedt
door het bestuur.);
d. ontzetting (Dit komt alleen voor als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering.
Ontzetting houdt in dat het lid geen gebruik meer kan maken van de aan het lidmaatschap verbonden rechten).
Het lidmaatschap van Speeltuinvereniging Kindervreugd kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd vóór 1 december van het
lopende jaar. Na deze datum is de contributiebetaling voor het hele volgende jaar verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de
loop van het verenigingsjaar beëindigd, is de jaarlijkse contributie gewoon voor dat gehele jaar verschuldigd.
De statuten, welke meer inzicht geven in de regels met betrekking tot het beëindigen van het lidmaatschap, zijn te raadplegen bij
de secretaris.
Artikel 3 Donateurs
Personen kunnen zich aanmelden als donateur. Het minimumbedrag is vastgesteld op € 5,- per jaar * . Donateurs hebben een
beperking in de rechten en plichten.
Artikel 4 Vrijwilliger
Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor Speeltuinvereniging Kindervreugd.
Je bent vrijwilliger van Speeltuinvereniging Kindervreugd door schriftelijke aanmelding bij de vereniging middels een
inschrijfformulier dat geheel ingevuld dient te worden. Vrijwilligers hebben een beperking in de rechten en plichten.
Artikel 5 Contributie.
Ieder jaar vindt een verhoging van de contributie plaats. Deze verhoging dient vastgesteld te worden tijdens de algemene
ledenvergadering. Nieuwe leden kunnen de contributie uitsluitend betalen door het afgeven van een machtiging tot automatische
incasso. Van leden die om welke reden dan ook niet kunnen voldoen aan de betaling via een automatische incasso, wordt het
verschuldigde bedrag met € 2,50 verhoogd. *
De contributie wordt jaarlijks in de maand februari geïncasseerd.
Indien het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van het kalenderjaar, is men voor het hele jaar contributie verschuldigd.
Artikel 6 Inschrijfgelden
Niet- leden kunnen in sommige gevallen toch deelnemen aan de georganiseerde activiteiten door het voldoen van inschrijfgeld. Dit
geldt alleen voor de activiteiten die aangemerkt worden door het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd of een werkgroep
van de bijbehorende afdelingen. Hierdoor heeft men de zelfde rechten en plichten die voor leden gelden voor de betreffende
activiteit. Door het voldoen van inschrijfgelden heeft de persoon geen enkele zeggenschap of stemrechten met betrekking tot het
voortbestaan van Speeltuinvereniging Kindervreugd of de bijbehorende afdelingen.
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De inschrijfgelden bedragen:
a.
b.
c.
d.

voor een sport- en spelavond € 5,- per persoon; *
voor een sport- en speldag € 10,- per persoon; *
voor een dagdeel van de Kindervakantie Speelweek € 5,- per persoon; *
voor overige activiteiten kunnen de inschrijfgelden worden vastgesteld door het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd
of de werkgroep van de bijbehorende afdeling.

Artikel 7 Privacy statement
Speeltuinvereniging Kindervreugd verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Het privacy statement van Speeltuinvereniging Kindervreugd beschrijft deze informatie en alle zaken omtrent privacy en
persoonsgegevens binnen de vereniging. Het privacy statement is vastgesteld in 2018 en op verzoek te verkrijgen of te downloaden
via onze website www.svkindervreugd.nl
Opgemaakt 10 november 2015 te Helwijk.
Aangepast 29 mei 2018.
*De hoogte van deze kosten kunnen jaarlijks worden gewijzigd.
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