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HUISHOUDELIJK REGLEMENT AAC ’61  
 
Dit Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van artikel 20 lid 1 van de Statuten van de 
vereniging en is vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op 21 mei 2019. 

Zorgplicht, gedrag en privacy 

Artikel 1 
Lid 1: De leden, de ouders van jeugdleden en bezoekers hebben de zorgplicht van een 

“goede huisvader’ voor de accommodatie, met inbegrip van de kleedkamers, het 
krachthonk, de materiaalberging en de kantine. 

Lid 2: Ongewenst gedrag kan een ieder melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de 
vereniging (contactgegevens staan op de website). 

Lid 3: In de privacyverklaring (staat op de website) is te lezen hoe de vereniging omgaat met 
persoonsgegevens. 

Lid 4: De leden en ouders van jeugdleden zijn bereid, naar vermogen, vrijwilligerswerk te 
verrichten binnen de vereniging. 

Bestuur 

Artikel 2 
Lid 1: Het bestuur legt het voornemen tot het doen van uitgaven en het aangaan van 

leningen voor aan de Algemene ledenvergadering, als het meer bedraagt dan 
€ 10.000,—. 

Lid 2: Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen vrijstelling of vermindering van de 
contributie toe te staan. 

Lid 3: Het bestuur legt wijzigingen in het clubtenue ter besluitvorming voor aan de Algemene 
ledenvergadering. 

Lid 4: Het bestuur communiceert met haar leden door middel van digitale nieuwsbrieven en 
de website van de vereniging. 

Commissies 
Artikel 3 
Lid 1: Het bestuur kan (tijdelijke) commissies instellen, als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de 

Statuten, voor het onder zijn verantwoordelijkheid uitvoeren van onderdelen van zijn 
taken.  

Lid 2: Het bestuur stelt in ieder geval een Technische Commissie in, benoemt de leden en 
stelt de uit te voeren taken vast. 

Lid 3: De leden van de ingestelde commissies maken in de eerste vergadering na de 
benoeming van één of meer nieuwe leden, afspraken over de verdeling van de 
functies. Deze afspraken leggen ze voor aan het bestuur. Het bestuur stelt de leden 
van de vereniging hiervan op de hoogte. 
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Toegang accommodatie en schades 

Artikel 4 
Lid 1: Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van en de veiligheid op de 

accommodatie. 
Lid 2: Niemand mag zich buiten medeweten van het bestuur of daartoe aangewezen 

personen op de accommodatie bevinden. 
Lid 3: De sleutels van de accommodatie worden beheerd door het bestuur of een daartoe 

door het bestuur aangewezen persoon. Het bestuur legt vast wie over één of meer 
sleutels van de accommodatie beschikt.  

Lid 4: Degene die over een sleutel beschikt draagt zorg dat bij het verlaten van de 
accommodatie: 

• de lampen zijn uitgeschakeld; 

• de verwarming zo laag mogelijk staat; 

• alle deuren, ramen en hekken zijn afgesloten; 

• het alarm is ingeschakeld. 
Lid 5: De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen en goederen die het 

gevolg zijn van het verblijf in of het gebruik van de accommodatie. 
Lid 6: Schade aan de accommodatie of de aanwezige materialen, die het gevolg is van 

handelen in strijd met de regels of opzettelijk wordt veroorzaakt, wordt op de 
veroorzaker verhaald. 

Gebruik en veiligheid accommodatie 

Artikel 5 
Lid1: Alleen door het bestuur aangestelde trainers zijn bevoegd trainingen te verzorgen. 
Lid 2: De trainers zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen en de veiligheid 

van de atleten. 
Lid 3: De atleten dienen zich zodanig te gedragen dat hun eigen veiligheid en die van de 

mede-atleten niet in gevaar wordt gebracht. Zij dienen zich strikt te houden aan de 
aanwijzingen van hun trainers. 

Lid 4: De trainers passen de trainingen aan als de weersomstandigheden de veiligheid van de 
atleten in gevaar kunnen brengen.  

Lid 5: Bij meervoudig gebruik van de rondbaan en de werp- en springaccommodaties maken 
de trainers vanwege de veiligheid afspraken over de ruimtelijke verdeling. 

Lid 6: Op de rondbaan is de looprichting linksom, waarbij de binnenste lanen worden 
vrijgehouden voor de snellere lopers en loopsters. 

Lid 7: De trainers zijn verantwoordelijk voor het opruimen en opbergen van oefenmaterialen 
en kleding, het afvlakken van het zand in de springbakken en het afdekken van de 
kussens bij het polshoogspringen, direct nadat de training is beëindigd.  

Lid 8: Tijdens de trainingen worden geen wedstrijdmaterialen gebruikt. 
Lid 9: In de werpkooien mag zich alleen de atleet bevinden die een worp uitvoert en er 

mogen geen voorwerpen worden geplaatst.  
Lid 10: De Technische Commissie kan een rooster opstellen voor het gebruik van het 

krachthonk. 
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Lid 11: Alleen trainers mogen instructies geven voor het gebruik van het krachthonk. Gebruik 
van het krachthonk is alleen toegestaan wanneer meerdere personen aanwezig zijn. 
Gebruikers van het krachthonk ruimen materialen en toestellen op na gebruik. 

Lid 12: Op de accommodatie is roken verboden. Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan 
na toestemming van het bestuur. 

Lid 13: Het beleid voor het gebruik van drones staat op de website.  

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Artikel 6 
Lid 1: Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement vereisen goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering. 
Lid 2: In de gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, of bij 

een verschil van mening over de interpretatie van een artikel, beslist het bestuur. 


