Huishoudelijk reglement SNO beweegt!
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van SNO beweegt!, getekend op
25 januari 2019 te Grootegast.
Verenigingsjaar en inschrijving
- Het verenigingsjaar voor groep 1 t/m 8 loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het
ingaan van het lidmaatschap kan op elk gewenst moment. Dan wordt de contributie
betaald naar rato.
- De lessen voor peuters en volwassenen worden in lesblokken aangeboden. Hiervoor
geldt aanmelding vooraf. Tussentijdse aanmelding is alleen mogelijk indien er ruimte
in de lessen is.
- Inschrijvingen kunnen alleen verwerkt worden als het inschrijfformulier volledig en
juist is ingevuld. Bij de aanmelding van minderjarige leden moeten er twee
telefoonnummers vermeld zijn. Zodat we ouders kunnen bereiken tijdens lessen,
mocht dit noodzakelijk zijn.
Contributiebetaling
Peuters
Het verschuldigde bedrag wordt per factuur in rekening gebracht en wordt vooruit betaald.
Groep 1 t/m 8
De contributiebetaling vindt vooruit plaats en gebeurt door middel van automatische incasso.
Hiervoor dient een doorlopende incassomachtiging afgegeven te worden. De leden zijn er
verantwoordelijk voor dat er voldoende banksaldo is voor de incasso. De kosten van het niet
kunnen incasseren komen voor rekening van het desbetreffende lid.
Incassodata: 1 september en 1 februari
Volwassenen
Het verschuldigde bedrag wordt per factuur in rekening gebracht en wordt vooruit betaald.
Einde lidmaatschap
Opzegging door het lid
Opzegging van de lessen aan groep 1 t/m 8 kan voor 1 februari en 1 september en dient
tenminste vier weken voor deze data bij het bestuur bekend te zijn. Opzeggen kan door een
email te sturen naar lidmaatschap@snobeweegt.nl. De opzegging wordt alleen doorgevoerd
als er geen betalingsachterstand is.
Opzegging door de vereniging
Indien er een betalingsachterstand ontstaat kan het lidmaatschap door de vereniging
opgezegd worden.
Om het lidmaatschapsgeld te innen zal de volgende volgorde gehanteerd worden.
• De eerste betaalmogelijkheid
• De eerste herinnering
• De ingebrekestelling.
Als na de ingebrekestelling nog niet betaald is wordt het lidmaatschap door het bestuur
beëindigd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van vier weken. De betalingsverplichting blijft dan
alsnog bestaan. Om de nog verschuldigde lidmaatschap kosten te innen zal een
incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

Ontzetting
Mocht een lid handelen in strijd met de statuten, regelementen of besluiten van de vereniging
of de vereniging op een onredelijke manier benadelen. Dan kan het bestuur besluiten tot
ontzetting. Op dat moment is het lid per direct niet meer welkom in de lessen. Het lid kan,
binnen een maand, bezwaar aantekenen bij de algemene ledenvergadering
Afmelding lessen
Peuters en groep 1 t/m 8
Mocht het een keer gebeuren dat er een les niet gevolgd kan worden, dan dient deze, van te
voren, bij de instructeur afgemeld te worden. Dit kan doormiddel van het sturen van een
bericht per whatts app, sms of email.
Kledingvoorschriften
Kleding
Er geldt geen verplichte trainingskleding. Wel wordt gevraagd om losse T-shirts in de broek
te stoppen in verband met veiligheid.
Schoeisel
Turnslofjes of gymschoentjes zijn niet verplicht. Indien ze wel gedragen worden zijn witte
zolen verplicht. Bij wratten wordt gevraagd deze af te dekken of schoeisel te dragen
(waterwratten zijn erg besmettelijk en ter voorkoming van besmetting, gelieve het advies op
te volgen).
Overige
Lange haren graag in een staart dragen en sieraden en horloges dienen afgedaan te
worden.
Commissies
Naast het bestuur kent SNO beweegt! ook commissies. Deze commissies worden
vastgesteld door het bestuur of door het bestuur tezamen met de algemene
ledenvergadering.
Op verzoek van het bestuur:
- brengt een commissie (schriftelijk) verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
- kan er een bestuurslid aanwezig zijn bij een vergadering van een commissie.
- brengt een commissie verslag uit van de stand van zaken op dat moment.
Wijziging huishoudelijk regelement
Op verzoek van het bestuur kan het huishoudelijk regelement gewijzigd worden tijdens de
algemene ledenvergadering. Hiervoor is de goedkeuring van de meerderheid van de
aanwezige leden, of wettelijk vertegenwoordigers (één per kind) van de minderjarige leden
nodig.

