Citaat “HUISHOUDELIJK REGLEMENT editie 2018”
BRASSCHAATSE REDDINGSCLUB vzw
Ondernemingsnummer 453.228.045
Opgericht 3 juni 1994 te Peutie
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.
2.
3.
4.
5.

De vereniging genaamd Brasschaatse Reddingsclub vzw (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op . 3 juni
1994 en is gevestigd te Antwerpenlei 18 te 2930 Brasschaat.
De administratieve zetel is gevestigd in Antwerpenlei 18 te 2930 Brasschaat
Het clubhuis van de vereniging is gevestigd camping Keienven, Fazantendreef 31 te 2990 Wuustwezel (
Gooreind ).
De vereniging is samengesteld uit drie onder-secties nl. De Militaire Reddingsclub ( afgekort MIRC ) en de
Brasschaatse Reddingsclub ( afgekort BRC ) en de K9 lifesavingclub Brasschaat ( K9LCB)
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie
van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2 Doel
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de sport in het algemeen en het reddend zwemmen en de
reddingsport in het bijzonder, dit alles in de breedste betekenis van het woord en door middel van alle
activiteiten die daarmee verband kunnen houden. Daarenboven verbindt de vereniging zich ertoe
zichzelf en haar leden aan te sluiten bij de REDFED waarvan ze de doelstellingen onderschrijft.
Artikel 3 Leden
De vereniging bestaat uit: effectieve leden, toegetreden leden, steunende leden en ereleden.
Onder toegetreden leden wordt begrepen zij die hun lidmaatschap/contributie op een correcte manier
hebben voldaan. De raad van bestuur kan uit deze groep van toegetreden leden een effectief lid
coöpteren. Effectieve leden dienen minstens 18 jaar te zijn en hebben stemrecht op de algemene
ledenvergadering na aanvaarding door de algemene ledenvergadering.
Artikel 4 Het lidmaatschap
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7..
8.

De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te
verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit),
adres, geboortedatum, telefoonnummer en Rijksregister nummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede
ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
De kosten voor de aanmelding van leden worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze
kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten,
worden aangemeld bij de REDFED.
Samen met het aanmeldingsformulier brengen de nieuwe leden een medisch formulier binnen bij de secretaris.
Medisch formulier dient te worden onderschreven door een arts.
Competitieve leden brengen bij voorkeur jaarlijks ( nov-dec-jan) een medisch formulier binnen bij de secretaris
voor ze aan competitie mogen deelnemen.
De Algemene ledenvergadering bepaald de maximum grote van de lidmaatschapsbijdrage die voor elke
sectie verschillend kan zijn. De lidmaatschapsbijdrage wordt opgevraagd eind november van het lopende
jaar. De betaling ervan verloopt op 10 /12, een eerste herinnering kan verstuurd worden met een verlenging
tot betaling tot 31/12. Een tweede herinnering met een administratieve meer kost van 25,00€ wordt
verzonden de 10de januari met laatste kans op hernieuwing tot 30 januari van het jaar volgend op
werkingsjaar.
Het niet tijdig hernieuwen van het lidmaatschap ( voor 31 januari volgend op het werkingsjaar ) houd in dat
het lid van ambtswege geen deel meer uitmaakt van de vereniging.
De differentiatie der lidgelden zal jaarlijks gepubliceerd worden via de officiële kanalen van de vereniging en
vermeld in de notulen van de Algemene ledenvergadering.

Artikel 5 Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:1. Bij toetreding als lid dienen zij de statuten en het
huishoudelijk reglement te raadplegen via de website van de club en kunnen dit vrijblijvend downloaden.”einde citaat”p

