HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDENTEN KRACHTSPORT VERENIGING
“HERCULES”.
Bekrachtigd op de ALV van december 2003,
Aanpassing (aanpassing artikel 2a, toevoeging artikel 5) bekrachtigd op de ALV van 13 jan 2005.

Artikel 1: De vereniging
a) De vereniging draagt de naam Studenten Krachtsport Vereniging HERCULES, hierna te
noemen: de vereniging. De vereniging werd opgericht op 16 januari 2002 en is gezeteld te
Enschede.
b) Voor het doel van de vereniging wordt verwezen naar artikel 2 van de statuten.
c) Het boekjaar alsmede het verenigingsjaar van de vereniging loopt van 1 september t/m 31
augustus.
d) De vereniging bestaat uit leden.
e) De vereniging gebruikt voor het uitoefenen van de krachtsport de kracht- en
fitnessfaciliteiten van de Universiteit Twente.
Artikel 2: Verplichtingen leden
a) De leden dienen in het bezit te zijn van een faciliteitenkaart, welke wordt uitgegeven door
de Stichting Student Union Universiteit Twente en welke wordt omschreven in het
faciliteitkaarten reglement van de Stichting Student Union Universiteit Twente. Dit betreft
een unionpluskaart of een REK-kaart. Tevens dient elk lid in het bezit te zijn van een
geldige sportpas, zoals deze wordt uitgegeven door het sportcentrum van de Universiteit
Twente.
b) Bij het gebruik van het krachthonk dient ieder lid sportkleding en schone binnenschoenen te
dragen, en bij gebruik van apparatuur een handdoek te gebruiken.
c) Binnen één maand na aanvang van het academisch jaar dienen leden hun contributie te
betalen. Nieuwe leden betalen bij aanvang van hun lidmaatschap de contributie.
d) Indien een lid wil opzeggen moet hij dit tenminste één maand voor het einde van het
verenigingsjaar schriftelijk of per email melden aan de secretaris.
e) Eventuele geconstateerde gebreken aan apparatuur in het krachthonk dienen terstond bij het
bestuur van Hercules, dan wel de portier van het sportcentrum, gemeld te worden.
f) Een lid dient opgelegde boetes binnen 14 dagen na aanbieding der kwitantie te voldoen
Artikel 3: Rechten leden
a) Gebruikmaking van de door de vereniging ter beschikking gestelde apparatuur.
b) Deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.
c) Het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen.
d) Het bezetten van bestuurs- en commissiefuncties.
Artikel 4: Boetes
a) Boetes die door derden aan de vereniging worden opgelegd doordat een lid niet aan een of
meerdere verplichtingen, zoals omschreven in artikel 2, voldoet of heeft voldaan, moeten
door het lid zelf worden voldaan.
b) Indien een lid te laat is met het opzeggen van zijn lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 2
lid d, is het lid de vereniging een boete verschuldigd van EUR 10,- administratie kosten.

Artikel 5: Kascommissie
a) De kascommissie wordt voor een verenigingsjaar door de algemene ledenvergadering
benoemd.
b) De taak van de kascommissie is het tenminste een maal per jaar controleren van de boeken
van de penningmeester van het bestuur, op het juist boeken en rubriceren van de inkomsten
en uitgaven.
c) De bevoegdheden van de kascommissie zijn het naar eigen goeddunken tussentijdse
controles te doen en advies uit te brengen aan het bestuur betreffende financiële zaken.
d) De kascommissie brengt over elk financieel overzicht verslag uit. Na goedkeuring door de
algemene ledenvergadering worden de penningmeesters van het bestuur voor dit deel van
hun taak gedechargeerd.
e) Men kan niet gelijktijdig zitting hebben in het bestuur en de kascommissie.
f) De leden van de kascommissie kunnen terstond worden herbenoemd.
Artikel 6: Slotbepalingen
a) De statuten en het huishoudelijk reglement alsmede verdere reglementen liggen ter inzage
en kunnen verkregen worden bij elk bestuurslid.
b) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.
c) Bepalingen in dit huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de statuten zijn ongeldig.
d) Ieder lid dient de bepalingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsook alle
door het bestuur of een Algemene Ledenvergadering vastgestelde en behoorlijk bekend
gemaakte regels en bepalingen, te kennen.
e) De vereniging is niet aansprakelijk voor blessures, ziektes, ongevallen of schade van/aan
haar leden.

