RADIOCLUB DE BEVELANDEN
Huishoudelijk reglement
Artikel 1.
Het maximaal aantal bestuursleden bedraagt vijf.

Artikel 2.
De contributie kan in twee termijnen betaald worden.
Minimaal de helft van het bedrag moet voor 15 januari van het lopende jaar voldaan zijn. Het
resterende bedrag moet voor 1 juni van het lopende jaar voldaan zijn.
Indien de contributie in een keer betaald wordt dient dit te gebeuren voor 15 januari van het lopende
jaar.
Jeugdleden van 16 tot 18 jaar kunnen tegen gereduceerd bedrag lid worden van de vereniging.

Artikel 3.
Alle contacten met de Wilhelminapolder worden onderhouden door het bestuur of door een door het
bestuur aangewezen persoon.

Artikel 4.
Het bestuur kan over een sleutel beschikken. Verdere kunnen die personen over een sleutel
beschikken die daarvoor door het bestuur zijn aangewezen.

Artikel 5.
Inkopen e.d. worden gedaan door het bestuur of door een daarvoor door het bestuur aangewezen
persoon.

Artikel 6.
Het groot onderhoud gebeurt onder leiding van het daarvoor aangewezen bestuurslid eventueel in
overleg met de andere bestuursleden. Bij gevaarlijke werkzaamheden, zoals o.a. werkzaamheden
aan het lichtnet of aan antennes, moeten er minimaal twee kundige personen aanwezig zijn.

Artikel 7.
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of aan meegebrachte
materialen.
Iedereen die iets in bruikleen geeft aan de vereniging moet dit schriftelijk kenbaar maken.
Het bestuur houdt een lijst bij van in bruikleen gegeven materialen.

Artikel 8.
Voor de reguliere openingstijden worden er beheerders aangesteld. De beheerder zorgt ervoor dat er
op tijdstip waar voor hij of zij aangewezen is een beheerder aanwezig is. Er wordt een rooster
opgesteld door het bestuur in overleg met de betrokken personen. Dit rooster kan tussentijds
gewijzigd worden. De beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken tijdens
de avond waarvoor hij of zij aangewezen is.

De beheerder zorgt dat bij het verlaten van het gebouw alles opgeruimd is, dat de kachel uit is en
dat het alarm aan is.
De beheerder verlaat als laatste het gebouw.

Artikel 9.
De club werkt met een barsaldo. Leden betalen vooraf een bepaald bedrag waarvan consumpties
worden betaald. De penningmeester houdt het barsaldo bij en zal maandelijks aan de leden laten
weten of het nodig is om barsaldo bij te betalen.

Artikel 10.
Het wekelijkse onderhoud gebeurt onder leiding van de beheerder eventueel in overleg met het
bestuur.

Artikel 11.
Aspirant-leden kunnen maximaal een keer gratis toegang krijgen. Alle volgende keren zijn ze
verplicht een barsaldo van minimaal €10,- te betalen. Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal 2
maanden.
Niet-leden moeten aan het bestuur worden voorgesteld.

Artikel 12.
Materiaal wat buiten het eigen terrein geplaatst is moet bij het verlaten van het gebouw op het eigen
terrein geplaatst worden, tenzij hiervoor toestemming is van de Wilhelminapolder. Plaatsing van
materialen moet zo gebeuren dat er geen schade of hinder kan ontstaan. Bij twijfel overleggen met
het bestuur.

Artikel 13.
Er is een logboek waarin problemen en gebeurtenissen kunnen worden genoteerd.

Artikel 14.
Individueel gebruik van het gebouw is mogelijk.
Het gebouw moet in dezelfde staat worden achtergelaten als waar in het betreden is.
PI3GOE moet stand by staan.
Er moeten minstens twee personen aanwezig zijn, of een ander lid moet op de hoogte zijn van de
aanwezigheid in het gebouw.

Artikel 15.
In alle gevallen waarin bovenstaande artikelen niet voorzien, wordt door het bestuur beslist.

