Huishoudelijk Reglement K.V. Ready '60
Inleiding:
De statuten van KV Ready '60 bieden de mogelijkheid tot het opstellen van een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk
reglement vult de statuten aan. Het huishoudelijk reglement verschaft duidelijkheid aan bestuur en leden.
Art. 1 Verenigingskieuren en tenue

De clubkleuren van K.V. Ready '60 zijn rood en wit. Het tenue bestaat uit een overwegend rood shirt, witte broek voor heren en
witte rok voor dames en korte witte sportsokken.
Gesponsorde kleding, zoals shirts, broeken, rokjes, sokken, trainingspakken, sporttassen, regenjacks, coachjassen e.d. blijven
eigendom van K.V. Ready '60 tenzij uitdrukkelijk in overleg met de sponsor anders wordt beslist.

Art. 2 Lidmaatschap
Een ieder die deel uit maakt van het representatieve kader, te weten: bestuursleden, sporttechnisch-kader, leden barcrew,
leden redactie/internet of zij die op enigerlei wijze de vereniging vertegenwoordigen, dient lid van de vereniging te zijn, tenzij
het bestuur anders beslist.

Opzegging van het lidmaatschap conform het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de statuten dient schriftelijk (waaronder te verstaan
elektronisch) aan de secretaris kenbaar te worden gemaakt.
Art.3 Betaling contributie

Contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door overmaking op een van de rekening-nummers van KV. Ready '60.

Art. 4 Boetes
Voor het geval KV Ready '60 op grond van het Tuchtreglement van het Koninklijk Nederlands Korfalverbond beboet wordt
naar aanleiding van een gedraging van een lid, een coach of een scheidsrechter, zal het betreffende lid, coach of
scheidsrechter binnen een termijn van twee weken na dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe de boete aan de

vereniging voldoen.

Art. 5 Vervoer
Het vervoer bij K.V. Ready '60 geschiedt op basis van vrijwillgheid. De vereniging adviseert alle chauffeurs om een
inzittendenverzekering af te sluiten. Een eventuele aansprakelijkheidsstelling dient bij de chauffeur/eigenaar van de auto te

geschieden.

Art:-6 Cursussen - - - - - - -Indien op kosten van KV Ready '60 een cursus wordt gevolgd dient het betreffende lid vervolgens activiteiten voor KV. Ready
'60 te verrichten die met de inhoud van de cursus samenhangen. Zodra de door het betreffende lid betaalde contributie vanaf
de einddatum van de cursus het cursusbedrag overschrijdt vervalt deze verplichting. Bij voortijdig vrijwillg beëindigen van het
lidmaatschap wordt naar rato het resterende cursusbedrag op het betreffende lid verhaald.

Art. 7 Slotbepaling
:.:":::::',:: waarin dit reglement niet voorziet of dil reglemen'ljondUidelij12k is, beSlist/het bestuur.
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