Huishoudelijk reglement
Hoofdstuk 1 : Algemeenheden
Artikel 1
De betrekkingen van de vereniging zonder winstbejag v.z.w. Schuttersvereniging Het
Loodje met haar aangesloten leden en de aanvullingen tot de artikelen van de statuten
worden geregeld door de bepalingen van het huishoudelijk reglement. (statuten art 23)
Artikel 2
Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van
de aanwezigen of de vertegenwoordigde geldige stemmen op een algemene vergadering.
Hoofdstuk 2 : Leden
Artikel 3
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
Elke persoon die wenst lid te worden, dient een aanvraag in bij de raad van bestuur. Bij
zijn aanvraag voegt de kandidaat lid een recent uittreksel uit het strafregister + een
recente pasfoto. De raad van bestuur beslist autonoom en zonder verhaal over de
kandidatuur. De raad van bestuur is niet verplicht een gebeurtelijke weigering met
redenen te omkleden.
Telkenjare moet tevens een recent “uittreksel uit het strafregister ” afgeleverd worden, bij
voorkeur bij hernieuwing van het lidmaatschap.
Adreswijzigingen dienen ASAP worden medegedeeld aan het secretairaat.
Artikel 4
Soorten leden
-

Toegetreden leden : zijn zij die enkel aangesloten zijn om te genieten van de
activiteiten van de vzw. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.
(zie statuten art 5)

-

Effectieve leden : kunnen, overeenkomstig de statuten van de vereniging (art 6),
als effectief lid toetreden. Uittreden als effectief lid: zie statuten art 9 en 10.

-

Ereleden : zijn zij die wegens bewezen diensten en sympathie voor de vereniging,
op aanvraag van de raad van bestuur, het erelid willen aanvaarden.

-

Sympathiserende leden : zijn zij die sympathie voor de vereniging tonen en
kunnen na goedkeuring van de raad van bestuur, sympathiserend lid worden

-

Kunnen niet toetreden als effectief lid van het algemeen vergadering
Diegenen die geen 18 jaar oud zijn

Artikel 5
Een aansluitingsrecht waarvan het bedrag in een algemene vergadering wordt bepaald,
wordt geheven.. Betaling van het lidgeld houdt in dat de schutter verzekerd is en verleent
de schutter de toelating tot deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging.
Elk lid (ecl. ereleden en symphatiserende leden) zal jaarlijk een lidkaart ontvangen van
K.V.B.S.V. n.a en zal met deze lidkaart mogen deelnemen aan Nationale en Provinciale
wedstrijden. Mits zijn recent bewijs van “uittreksel uit het strafregister ” werd afgeleverd.
Artikel 6
Het vernieuwen van het lidmaatschap geschiedt tussen 01 november en 31 december.
Wie op 01 februari van het volgend jaar zijn lidmaatschap niet heeft vernieuwd wordt als
ontslagnemend beschouwd.
Artikel 7
Elk aangesloten lid kan steeds gratis gebruik maken van luchtdrukwapens, SCATT en
eventueel ander materiaal dat aangekocht werd door de vereniging en dat ter beschikking
gesteld wordt voor de aangesloten leden.
Artikel 8
De aansluiting verbindt de schutter tot de kennis en het aannemen zonder voorbehoud
van de statuten en reglementen van de vzw SV Het Loodje
Hoofdstuk 3 : Algemene vergadering
Artikel 9
Jaarlijks zal er een algemene vergadering gehouden worden, deze is samengesteld uit alle
effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, Indien
deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en in
geval van diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts
over één stem op de algemene vergadering.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
het wijzigen van de statuten
-

de benoeming en de afzetting van de bestuurders

-

de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend

-

de kwijting vaan de bestuurders en van hun rekening

-

de vrijwillige ontbinding van de vereniging

-

de benoeming en uitsluiting van een effectief lid van de verenigingde
omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal karakter

Het algemeen bestuur telt maximum 15 leden.

Artikel 10
Het effectief lid dat zonder reden de algemene vergaderingen niet bijwoont gedurende
een periode van twee jaar wordt als ontslagnemend aanzien.
De Raad van Bestuur oordeelt over de gegrondheid van de redenen voor afwezigheid op
de algemene vergadering.
Het ontslag wordt uitgesproken door de algemene vergadering.
Begroting en rekeningen
Artikel 11
Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december.
Twee kasnazichters + een reserve, voor nazicht van de rekeningen, zullen aangeduid
worden door de algemene vergadering voor de duur van één jaar. Deze zullen verslag
uitbrengen over de rekeningen van de vereniging. Deze mogen geen deel uitmaken van
de raad van bestuur. Zij oefenen minstens een maal per jaar controle uit.
De jaarrekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het begonnen
dienstjaar zullen aan de goedkeuring van de algemene vergadering voorgelegd worden.
Hoofdstuk 4 – De raad van bestuur
Artikel 12
De leden van de raad van bestuur dragen zorg voor het algemeen bestuur, de
administratie, de samenwerking en de vertegenwoordiging van de vereniging.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone
meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve indien de bestuurder via
afwijkende beslissing van de algemene vergadering een vergoeding wordt toegekend.
Om als bestuurder in aanmerking te komen moet men minstens één jaar effectief lid zijn
van de vereniging en voorgedragen worden door een ander bestuurder.
Artikel 13
Bevoegdheden, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Zie Statuten : Artikel 13 tot artikel 21

Algemene bepalingen
Artikel 14
De minimum leeftijd van de leden moet aan volgende voorwaarden beantwoorden:
•

12 jaar : luchtdrukwapens onder begeleiding van een van de ouders, voogd of andere
begeleider. (effectieve begeleiding tot 16 jaar). Er zal een schriftelijke toelating
gevraagd worden van beide ouders of voogd met vermelding van eventuele andere
begeleiders.

•

16 jaar : Luchtdrukwapen zijn vrij. Indien de 16 jarige wenst te schieten met
kogelwapens dient hij of zij in het bezit te zijn van een sportschutterslicentie.
Hij of zij dient begeleid te zijn van een van de ouders of voogd of andere begeleider.
Er zal een schriftelijke toelating gevraagd worden van beide ouders of voogd met
vermelding van eventuele andere begeleiders.

•

18 jaar : luchtdrukwapens zijn vrij. Verweerwapens mits de nodige wettelijke vereiste
vergunningen.

•

Houders van een voorlopige sportschutterslicentie en de minderjarige sportschutters
worden tijdens het sportschieten begeleid, en staan onder het toezicht van een
lesgever die aan de volgende vereisten voldoet:
-

Meerderjarig zijn

-

Houder zijn van een sportschutterslicentie die geldig is in de wapencategorie
waarmee de houder van de voorlopige sportschutterslicentie of de
minderjarige sportschutter schiet.

-

Gedurende minstens jaar actief het sportschieten beoefenen.

-

Niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking- beperking of
schorsing van een sportschutterslicentie of een voorlopige
sportschutterslicentie.

