Huishoudelijk reglement van de schermvereniging “Prometheus”
Algemene bepalingen
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Schermvereniging “Prometheus” (hierna ´de vereniging´).
De vereniging is opgericht op 1 januari 1966 als dochtervereniging van de C.A.P.V.
“Prometheus” van de Technische Universiteit Delft en is sinds 24 juli 2008 actief als
zelfstandige vereniging met eigen statuten.
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de schermsport en het bevorderen van de
onderlinge sfeer daarbij.
Het lidmaatschap
Artikel 3
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor personen die ouder zijn dan zes jaar.
Iemand verkrijgt het lidmaatschap als het bestuur instemt met een schriftelijk verzoek om het
lidmaatschap van de betreffende persoon.
Artikel 4
De vereniging kent drie lidmaatschapsvormen: het junior lidmaatschap het senior
lidmaatschap en het administratief lidmaatschap.
Artikel 5
Juniorleden zijn die leden, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Het junior
lidmaatschap gaat automatisch over in het senior lidmaatschap per de eerste van de maand
waarin het lid zestien jaar wordt.
Artikel 6
Seniorleden zijn leden van zestien jaar en ouder, met in acht neming van het in artikel 5
bepaalde.
Artikel 7
Administratieve leden zijn leden die af zien van het recht op deelname aan de door de
vereniging georganiseerde trainingen. Het administratief lidmaatschap kent geen onderscheid
tussen junior en senior.
Artikel 8
Elk lid is contributie verschuldigd aan de vereniging. De hoogte van de contributie wordt
bepaald door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 9
Leden moeten de contributie van de vereniging vooraf per kwartaal, per half jaar of per jaar
betalen aan de penningmeester.

Artikel 10
Elk lid van de vereniging dient ook lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Algemene
Schermbond (hierna ‘KNAS’). Het bestuur draagt zorg voor het aan- en afmelden van leden
bij de KNAS.
Artikel 11
De betaling van de KNAS contributie voor leden loopt via de vereniging. Het bestuur int de
contributie bij de leden en draagt deze af aan de KNAS.
Artikel 12
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan
indien in lid niet voldoet aan:
- de financiële verplichtingen krachtens dit reglement;
- de verplichting in artikel 10 van dit reglement;
- de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden
gesteld.
De ereleden en leden van verdienste
Artikel 13
De Algemene Ledenvergadering kan natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging benoemen tot erelid. Ereleden hebben de rechten van de
leden.
Artikel 14
De Algemene Ledenvergadering kan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging benoemen tot Lid van Verdienste.
De donateur
Artikel 15
Het donateurschap eindigt door het beëindigen van de donatie en/of een daartoe strekkend
besluit van het bestuur.
Het bestuur
Artikel 16
De Algemene Ledenvergadering benoemt en ontslaat de leden die het bestuur vormen. Het
bestuur bestaat uit tenminste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De benoeming van een bestuurslid is voor een periode van drie jaar. De aanvang van de
reguliere benoemingsperiode voor de voorzitter valt niet samen met die van de secretaris of de
penningmeester en die van de secretaris valt ook niet samen met die van de penningmeester.
Iemand kan niet tegelijkertijd voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester zijn.
Artikel 17
Het bestuur:
a. vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte;

b. is belast met de uitvoering van alle geldig genomen besluiten van de Algemene
Ledenvergadering en met de behartiging van de belangen van de vereniging.
Artikel 18
De verkiezing en installatie van de bestuursleden vindt plaats in de reguliere Algemene
Ledenvergadering die plaats vindt in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar
Artikel 19
Voor elke vacature in het bestuur draagt het bestuur een kandidaat voor. Daarnaast kan een
combinatie van minimaal vijf leden een kandidaat voordragen.
Artikel 20
De kandidaatstelling vindt plaats uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende
Algemene Ledenvergadering. Het bestuur maakt uiterlijk drie weken voor de aanvang van de
Algemene Ledenvergadering aan alle leden bekend welke kandidaat het voornemens is voor
te stellen. Een combinatie van minimaal vijf leden die een kandidaat wil stellen, dient de
kandidatuur in bij de secretaris
Artikel 21
Als er meer dan twee maanden voor de reguliere Algemene Ledenvergadering in het eerste
kwartaal van het jaar een vacature ontstaat in het bestuur, kan het bestuur een bestuurslid ad
interim benoemen. Een bestuurslid ad interim kan de vereniging niet naar buiten
vertegenwoordigen. Het bestuur kan een bestuurslid ad interim benoemen voor maximaal de
periode tot de volgende reguliere Algemene Ledenvergadering in het eerste kwartaal van het
verenigingsjaar.
Artikel 22
De secretaris verzendt tijdig de uitnodigingen voor vergaderingen aan de deelnemers. De
secretaris voert alle correspondentie van de vereniging, met uitzondering van de financiële
correspondentie.
Artikel 23
De penningmeester int en beheert de gelden. Hij is verplicht in de Algemene
Ledenvergadering waarin de bestuurswisseling plaatsvindt rekening en verantwoording af te
leggen over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid.
Artikel 24
Het bestuur stelt in onderling overleg de taken van eventuele overige bestuursleden vast.
Artikel 25
Het bestuur kan commissies instellen die onder zijn verantwoording bestuurstaken uitvoeren.
Het bestuur kan de taken in de artikelen 5, 6 en 7 niet delegeren aan een commissie.
Artikel 26
De voorzitter belegt de bestuursvergaderingen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van
één van de andere bestuursleden.
Artikel 27
Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen geeft
de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 28
Het bestuur is in verenigingsaangelegenheden aan de Algemene Ledenvergadering
verantwoording verschuldigd.
Artikel 29
Het bestuur brengt in de reguliere Algemene Ledenvergadering in het eerste kwartaal van het
verenigingsjaar rapport uit over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar en over de toestand
van de vereniging.
De financiën
Artikel 30
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies
b. sponsoring
c. donaties
d. schenkingen
De leden zijn gehouden de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie te
betalen. Hetzelfde geldt voor bedragen die de vereniging aan de Koninklijke Algemene
Nederlandse Schermbond moet betalen voor het lidmaatschap van die organisatie.
Artikel 31
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het uitgangspunt
hierbij is een minimale verhoging van de contributie met het gemiddelde van de
Consumentenprijsindices (CPI) van het CBS van de afgelopen twaalf maanden.
Artikel 32
Leden moeten de contributie van de vereniging vooraf per kwartaal, per half jaar of per jaar
betalen aan de penningmeester. Als de vereniging de contributie aan de KNAS ten behoeve
van een lid aan de betreffende organisatie overdraagt, is het lid verplicht de kosten hiervan
voor aanvang van het verenigingsjaar aan de penningmeester te betalen.
De Algemene Ledenvergadering
Artikel 33
Het bestuur schrijft ieder jaar minimaal twee maal een Algemene Ledenvergadering uit. Eén
Algemene Ledenvergadering vindt plaats in het eerste kwartaal van een kalenderjaar. Tijdens
die Algemene Ledenvergadering verantwoordt het bestuur zich voor het beleid dat het in het
afgelopen verenigingsjaar heeft gevoerd. De andere Algemene Ledenvergadering vindt plaats
in het laatste kwartaal van een kalenderjaar. Tijdens die Algemene Ledenvergadering legt het
bestuur een beleidsplan en een begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring
voor aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 34
Het bestuur stelt de agenda en de stukken voor een Algemene Ledenvergadering tenminste
twee weken voorafgaand aan die vergadering per post en/of op elektronische wijze ter
beschikking van de leden, ereleden, en donateurs.

Artikel 35
Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 van de statuten is van overeenkomstige
toepassing op een wijziging van dit reglement.
***
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 juni 2008.

