Huishoudelijke regels GAV Unitas
Algemeen
1. Sportseizoen
Het seizoen bij GAV Unitas loopt gelijk aan het schooljaar van de regionale basisscholen. De
sportlessen starten na de zomervakantie. De sportlessen stoppen een week voorafgaande
aan de zomervakantie van de basisschool. Er zijn geen sportlessen in de vakanties tenzij
anders wordt besloten door het bestuur.
2. Boekjaar
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalender jaar.
3. Contributie
De clubcontributie wordt jaarlijks vast gesteld op de jaarvergadering. Deze contributie wordt
per maand via automatische incasso geïncasseerd.
Daarnaast is GAV Unitas lid van de KNGU. Hiervoor is zij per lid bondscontributie
verschuldigd, deze wordt jaarlijks vastgesteld door de KNGU. De bondscontributie wordt
volledig doorbelast aan de leden.
Leden die lid zijn van een andere NOC-NSF Bond zijn vrijgesteld van de KNGU contributie. Zij
betalen de contributie geldende bij deze bond.
4. Lidmaatschap
In principe kan iedereen lid worden van GAV-Unitas tenzij het bestuur zwaarwegende
motieven heeft om het lidmaatschap te weigeren. Aanmelding vindt plaats door het volledig
doorlopen van de aanmeldprocedure op de website (www.gav-unitas.nl).
Inschrijfkosten zijn 5 euro per nieuw lid.
Bij herinnering van achterstallige contributie kunnen administratie kosten en wettelijke
rente in rekening worden gebracht. Bij het niet voldoen van de betalingsverplichtingen (twee
herinneringen en een aanmaning), behoud het bestuur zich het recht voor het lidmaatschap
te beëindigen. Voor jeugdleden moet hier met zeer grote terughoudendheid worden
omgegaan. Andere opties zoals bijvoorbeeld het jeugdsportfonds moeten eerst worden
verkend.
Alle potentiele leden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid sporten uit te proberen
(aspirant-lid). Er kunnen proeflessen worden gevolgd. Dit zijn maximaal 2. Het bestuur kan
een uitzondering maken. Om gebruik te kunnen maken van deze zgn. proeflessen dient de
aanmeldprocedure op de website (www.gav-unitas.nl) volledig te worden doorlopen.
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Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap beëindigd door schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester of via mail
bij de ledenadministratie (ledenadministratie@gav-unitas.nl).
Opzeggen kan maandelijks voor de eerste van de volgende maand. We hanteren één maand
opzegtermijn.
De vereniging kan het lidmaatschap ook beëindigen indien hier zwaarwegende motieven
voor zijn zoals:
diefstal, misbruik, discrimineren, geweld, vernieling, niet betalen van de contributie,
vereniging, leiding, vrijwilligers of bestuur in kwaad daglicht zetten. Het bestuur zal de
beëindiging schriftelijk mededelen.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap moeten alle tot de vereniging toebehorende kleding
en/of materialen terug gegeven worden. Dit kan bij de leiding of bestuur. Bij beëindiging van
lidmaatschap wordt er geen reductie gegeven op de bondscontributie.
5. Exemplaar regelement
Dit regelement is te lezen op onze website www.gav-unitas.nl
6. Besluiten algemene ledenvergadering
Ieder lid moet zich houden aan de besluiten die genomen zijn tijdens de algemene
ledenvergadering ook al is het lid niet aanwezig geweest.
7. Sportief gedrag
Alle leden en betrokkenen dienen zich in te zetten om een veilig en positief sport klimaat.
Ongewenst gedrag in welke vorm dan ook wordt niet geaccepteerd. Bij ongewenst gedrag
zal de persoon of ouders (indien het om jeugdleden gaat) hier op aangesproken worden. Dit
kan door leiding of het bestuur gedaan worden. Mocht er geen verbetering op treden dan
kan het uiteindelijk leiden tot beëindiging van het lidmaatschap of het weigeren van de
toegang tot het sportcomplex.
8. Schade
Ieder lid moet zorgvuldig met de materialen en in bruikleen gestelde spullen omgaan. Leden
die zich schuldig maken aan beschadiging of vernieling van materialen, gebouw of spullen
kunnen hier aansprakelijk voor worden gesteld.
9. Kleding
Tijdens de gymlessen van de turnselectie is het dragen van een gympakje verplicht. Tijdens
wedstrijden is het verplicht voor de gymgroepen ons clubpakje te dragen en voor de selectie
ons selectiepakje.
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Tijdens de andere lessen/trainingen is de kledingkeuze vrij. Het dragen van buiten schoenen
in de sportzaal is niet toegestaan.
Voor wedstrijden van volleybal kan er een wedstrijdtenue beschikbaar gesteld worden door
de vereniging.
10. Bestuur
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester (ook wel genoemd dagelijks
bestuur). Besluiten worden genomen door meerderheid van stemmen van het bestuur.
Het bestuur kan worden bijgestaan door adviserende bestuursleden. Zij adviseren en
ondersteunen het dagelijks bestuur bij het nemen en uitvoeren van besluiten. In de
functieomschrijvingen staat de taakverdeling vermeld.
Bestuursleden zijn lid van de vereniging (kaderlid) en zijn in die hoedanigheid vrijgesteld van
contributie.
11. Leiding
De leiding (groepsleiding of trainer) wordt aangesteld door het bestuur. Uitgangspunt is
volledig bevoegde lesgevers in te zetten. Als er nog certificaten of diploma’s ontbreken
kunnen deze door middel van opleidingsafspraken worden aangeboden door de vereniging.
De leiding is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de training. Indien de
lesgever een assistent heeft blijft de eindverantwoordelijkheid bij de trainer. De leiding
begeleid de assistent.
Bij ongelukken moet de leiding adequaat handelen. Bij twijfel 112 en ouders bellen. Ook het
bestuur moet bij ernstige ongelukken op de hoogte worden gesteld.
Bij afwezigheid of ziekte van leiding informeert deze het bestuur. Het bestuur zal proberen
vervanging te regelen. Mocht het niet lukken dan zullen de leden op de hoogte gesteld
worden dat de les niet door gaat.
12. Groepen
De leiding bepaald de groepsindeling. Het bestuur bepaald de groepsomvang. Leiding en
bestuur stemmen hierover met elkaar af.
De leiding geeft hun wens door welke groepen zij willen starten/wijzigen. Het bestuur
bepaald wat het lesrooster wordt en stemt hierover af met de leiding en informeert de
leden.
13. Drinken-Eten
Tijdens de lessen/trainingen mag er alleen een bidon met water meegenomen worden in de
zaal. Het is niet toegestaan om etenswaar te nuttigen in de sportzaal.
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