Bladzijde: A

Verenigingsreglement LbnK
Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam:
"Laatste bus naar Kockengen".
Zij wordt in dit reglement verder aangeduid als "LbnK".
2. Zij heeft haar zetel te Kockengen.
Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.
Artikel 2.
LbnK is opgericht op 24 september 2012 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.
Doel.
Artikel 3.
1. LbnK heeft als doel zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen om samen
buiten te gaan sporten;
2. LbnK tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. via haar website en Facebookpagina sporters met elkaar in contact te brengen;
b. het aanbieden van een agenda met vaste sportdata en verzamelpunten;
c. het aanbieden van trainingen in de verschillende disciplines;
d. het organiseren van sportevenementen en clinics;
e. het gezamenlijk deelnemen aan door derden georganiseerde sportevenementen.
Leden, deelnemers en sponsors.
Artikel 4.
1. LbnK maakt onderscheid tussen leden, deelnemers en sponsors;
2. Leden zijn natuurlijke personen, die tegen betaling van een jaarlijkse contributie als lid
van LbnK zijn geregistreerd;
3. Deelnemers zijn natuurlijke personen, die deelnemen aan activiteiten van of sporten
met de LbnK, maar niet als lid zijn geregistreerd;
4. Sponsors zijn bedrijven die adverteren op door LbnK uitgebrachte kleding, de website
en/of andere door LbnK georganiseerde activiteiten.
Lidmaatschap.
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden;
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden zijn
opgenomen;
3. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door LbnK. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens LbnK niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van LbnK
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de reglementen of besluiten der vereniging handelt, of LbnK op onredelijke wijze
benadeelt;
d. door overlijden van het lid;
e. door ontbinding van LbnK.
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4. Opzegging door LbnK en ontzetting uit het lidmaatschap kan per direct en geschiedt
door het bestuur;
5. Opzegging door het lid dient schriftelijk of per e-mailbericht en kan op ieder moment.
Het lidmaatschap zal dan eindigen:
a. per het einde van het lopende verenigingsjaar;
b. indien het lid een clubtenue heeft aangeschaft, per het einde van periode waarvoor
het clubtenue is aangeschaft met een maximum van 2 jaar;
6. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie
voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 6.
1. De geldmiddelen van LbnK bestaan uit de jaarlijkse contributie van de leden, de
bijdragen van de sponsors en de eigen bijdragen van leden en deelnemers bij
deelname aan door LbnK georganiseerde sportieve activiteiten en aanschaf van een
clubtenue van LbnK;
2. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en geldt voor het komende
verenigingsjaar;
3. De contributie dient jaarlijks aan het begin van het verenigingsjaar door de leden te
worden voldaan. Het lidmaatschap is geldig vanaf het moment dat de contributie door
LbnK is ontvangen;
4. Het vastgestelde contributiebedrag is onverminderd van toepassing, ongeacht het
moment waarop in het verenigingsjaar het lidmaatschap is ingegaan.
Aansprakelijkheid.
Artikel 7.
1. Het deelnemen aan activiteiten van LbnK is voor leden en deelnemers te allen tijde voor
eigen risico. Voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van deze deelname
kan de LbnK niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld.
Onder deelname wordt ook verstaan het vervoer naar en van de betreffende activiteit;
2. LbnK behoudt zich het recht voor om voor deelname aan door haar georganiseerde
activiteiten het dragen van beschermende kleding verplicht te stellen. LbnK zal dit
middels haar website aan de leden en deelnemers bekendmaken;
3. Het bestuur is bevoegd om leden en deelnemers van deelname aan de door haar
georganiseerde activiteiten uit te sluiten, indien zij niet voldoen aan de hieraan gestelde
voorwaarden.
Bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen;
2. De voordracht van nieuwe bestuursleden geschiedt door het bestuur. De benoeming
geschiedt door de leden middels een raadpleging per e-mail of tijdens de algemene
vergadering. De voorgedragen benoeming van een bestuurslid vindt geen doorgang als
meer dan de helft van de leden hiertegen bezwaar aantekent;
3. De benoeming van een bestuurslid geldt voor een periode van 3 jaar;
4. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet de persoon en lid zijn van LbnK en
meerderjarig zijn.
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Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 9.
1. Het bestuur besluit hoe de functies over de bestuursleden worden verdeeld;
2. Het bestuur komt minimaal 4 maal per verenigingsjaar bij elkaar. De voorgenomen
acties en activiteiten worden in het bestuur gevolgd middels een actielijst.

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden.
Artikel 10.
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in;
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van of bedanken door het
bestuurslid of het eindigen van diens lidmaatschap van de LbnK;
3. Ieder bestuurslid van de LbnK is als zodanig geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel;
4. Bestuursmutaties worden aan de Kamer van Koophandel doorgegeven.

Bestuurstaak – financiële verplichtingen.
Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van LbnK;
2. Door de verenigingsvorm van LbnK zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Om die
reden bepaalt ook het bestuur het financieel beleid van LbnK;
3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd;
4. Uitsluitend zittende bestuursleden kunnen namens LbnK financiële verplichtingen
aangaan met derden, individueel tot een maximumbedrag van € 1.000,=. Voor hogere
bedragen dient minimaal 1 ander bestuurslid haar of zijn medeakkoord te geven;
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het
bestuur worden benoemd. Dergelijke commissies of personen zijn bevoegd tot het
aangaan van financiële verplichtingen namens LbnK met derden, tot het maximum
bedrag van een door het bestuur goedgekeurd budget.

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.
Artikel 12.
1. Het bestuur houdt een financieel overzicht bij van de inkomsten en uitgaven van LbnK;
2. Binnen zes maanden na het verstrijken van een verenigingsjaar, dient dit overzicht door
de bestuursleden en een daartoe benoemde kascommissie te zijn goedgekeurd;
3. De kascommissie bestaat uit twee leden, die maximaal twee jaar zitting hebben in de
kascommissie en waarvan er jaarlijks een aftreedt. De benoeming geschiedt door de
leden middels een raadpleging per e-mail of tijdens de algemene ledenvergadering. De
voorgenomen benoeming vindt geen doorgang als meer dan de helft van de leden
hiertegen bezwaar aantekent. Een aftredend kascommissielid kan pas na 3 jaar weer
toetreden tot de kascommissie;
2. Het bestuur zal het goedgekeurde overzicht op de algemene vergadering aan haar
leden voorleggen.
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Algemene Vergadering - stemrecht.
Artikel 13.
1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden. In deze vergadering komen onder
meer aan de orde het goedgekeurde financieel jaaroverzicht van het afgelopen
verenigingsjaar, bestuursmutaties, de plannen en activiteiten van het lopende en/of
komende verenigingsjaar en de door het bestuur en/of leden aangedragen
agendapunten;
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt;
3. Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering onder toezending van de
agenda;
4. Indien het tijdens de algemene ledenvergadering op stemming aankomt zijn uitsluitend
de aanwezige leden gerechtigd tot het uitbrengen van een stem. Hiertoe behoren ook
de aanwezige bestuursleden. Het voorstel vindt akkoord indien meer dan de helft van
het aantal aanwezige leden voor heeft gestemd;
5. Ieder aanwezig lid heeft één stem, dit geldt ook voor de aanwezige bestuursleden;
6. Een lid kan een ander lid niet machtigen namens hem te stemmen.
Reglementswijziging - Gedragsregels
Artikel 14.
1. Met uitzondering van in het artikel 11 lid 2 bepaalde kan in het verenigingsreglement van
LbnK uitsluitend verandering worden aangebracht nadat het is voorgelegd aan de leden;
2. De gedragsregels zijn de regels die LbnK heeft opgesteld voor haar sporters en
deelnemers en regels voor gebruikers van haar communicatiemiddelen;
3. De gedragsregels zijn opgesteld door het bestuur en kunnen uitsluitend door het bestuur
worden gewijzigd;
4. De gedragsregels mogen niet in strijd zijn met het verenigingsreglement.
Ontbinding.
Artikel 15.
1. LbnK kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2. Bij ontbinding wordt door het bestuur de financiële eindbalans opgemaakt;
3. Eventuele baten worden primair gebruikt voor het voldoen van lopende en nog niet
afgeronde financiële verplichtingen aan derden of het voldoen van kosten die
verbonden zijn aan het ontbinden van LbnK;
4. De hierna resterende baten kunnen worden aangewend voor terugstorting aan
sponsoren. Terugstorting is mogelijk tot een maximum van het naar rato berekende
bedrag over de resterende periode vanaf de ontbindingsdatum en de einddatum van de
overeengekomen sponsorperiode. De som van dergelijke terugstortingen kunnen
nimmer leiden tot een overschrijding van de resterende baten van LbnK;
5. De hierna resterende baten zullen worden verdeeld over de sportverenigingen in
Kockengen in een door het bestuur vast te stellen verdeling;
6. De resterende baten zullen niet worden gebruikt voor terugstorting aan de leden en/of
bestuursleden;
7. Voor eventuele schulden zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk. Deze schulden
zullen moeten worden voldaan door de bestuursleden die zitting hadden in het bestuur
ten tijde dat de schulden zijn ontstaan.

