HUISHOUDELIJK REGLEMENT
M.S.D.V.
LET’S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET’S DANCE!
Huishoudelijk reglement van de Maastrichtse Studenten Dans Vereniging Let’s Dance!, zoals
bedoeld in artikel 19 van de statuten.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 1
Aangaan van het lidmaatschap betekent aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging.

ARTIKEL 2

De rechten van de leden zijn:
a. toegang tot de activiteiten die voor de leden worden georganiseerd,
b. mogelijkheid tot deelname aan de door Let’s Dance! georganiseerde
danscursussen,
c. kandidaatstelling voor deelname in het bestuur en/of commissies,
d. het bijwonen van ledenvergaderingen, daar het woord voeren, voorstellen doen en
deelnemen aan stemmingen,
e. het doen beleggen van bijzondere ledenvergaderingen, met inachtneming van het
in Artikel 16 lid 3 van de statuten bepaalde,
f. alle overige rechten die uit de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten
van de ledenvergaderingen en de bestuursbesluiten volgen.

ARTIKEL 3
De plichten van de leden zijn:
a. het binnen de gestelde termijn betalen van alle aan de vereniging verschuldigde
gelden,
b. alle overige plichten die uit de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten
van de ledenvergaderingen en de bestuursbesluiten volgen,
c. handelen en/of gedragen in het belang van Let’s Dance! en naar de geest van de
vereniging.

ARTIKEL 4
Het bestuur kan aan het aangaan van het lidmaatschap aanvullende voorwaarden stellen, indien
dit noodzakelijk is met het oog op de doelstellingen en de aard van de vereniging.

TOEGANG
ARTIKEL 5
1.
2.
3.

Activiteiten zijn toegankelijk voor alle (ere)leden en begunstigers, tenzij het bestuur
anders bepaald.
Een eventuele vergoeding voor deze activiteiten wordt door het bestuur vastgesteld.
Niet-leden hebben geen toegang tot de activiteiten van de vereniging, tenzij onder
voorwaarden door het bestuur bepaald.
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DONATEURS
ARTIKEL 6
Een begunstiger kan donateur worden bij een jaarlijkse geldelijke bijdrage om niet, indien deze
minimaal €25,- bedraagt.

CURSUSSEN
ARTIKEL 7
1.

2.
3.

Het bestuur van Let’s Dance! kan lessen laten uitvallen, indien zij zorgt voor een
tijdige mededeling en een compensatie voor de uitgevallen les, dit ter beoordeling
van het bestuur.
Het verzuimen van een les door een lid geeft geen recht op enige restitutie van het
cursusgeld of een andere vorm van compensatie, tenzij het bestuur anders bepaald.
Indien een lid zich voor een cursus aanmeldt na de door het bestuur daartoe
gestelde datum mag het bestuur besluiten hiervoor € 3,- administratiekosten in
rekening te brengen.

ARTIKEL 8
1.

2.

Het bestuur kan aan de inschrijving voor een cursus aanvullende voorwaarden
stellen, als dat in het belang is voor een evenwichtige invulling van de cursus. Denk
hierbij aan de verdeling man/vrouw, beginners/gevorderden.
Daarbij kan het bestuur besluiten nemen met betrekking tot de toelating van
leden, in verband met het wel of niet bezitten van een sportkaart en het wel of niet
volgen van een studie aan de Universiteit Maastricht of de Hogeschool Zuyd.

GEDRAGSREGELS
ARTIKEL 9
Een lid zal de volgende gedragsregels in acht nemen tijdens alle activiteiten waar in
verenigingsverband aan wordt deelgenomen. Hieronder vallen, onder andere, cursussen,
activiteiten en feesten. Een lid:
a. zal geen ongewenste intimiteiten of aanstootgevend gedrag, fysiek, verbaal noch
non-verbaal, vertonen. Indien dit zich voordoet dan worden de aanwezige leden
geacht dit zo snel mogelijk te melden aan een bestuurslid of, bij hun afwezigheid,
een leidinggevend persoon.
b. zal zich houden aan de regels van locaties en evenementen waar Let’s Dance!
gebruik van maakt of aan deel neemt.
c. zal de aanwijzingen van het bestuur of bevoegde personen opvolgen.

ARTIKEL 10
Van het bestuur wordt met betrekking tot het in Artikel 9 genoemde het volgende verwacht. Het
bestuur:
a. heeft een gezamenlijke vertrouwenspersoon functie waar ieder bestuurslid als
vertrouwenspersoon kan optreden voor leden. Indien het bestuur afwezig is op
een activiteit geldt de leidinggevende persoon als vertrouwenspersoon en draagt
de kwestie zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één week, over aan een
bestuurslid.
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b. zal alle kwesties zoals genoemd in Artikel 9.a binnen het bestuur, onpartijdig en
serieus behandelen en, indien nodig geacht, actie ondernemen.
c. zal, indien er actie is ondernomen, informatie over de reden, de actie en de
persoon waartegen actie is ondernomen gedurende 10 jaar archiveren.
d. zorgt ervoor dat de regels van locaties en evenementen waar Let’s Dance! gebruik
van maakt of aan deel neemt worden nageleefd door haar leden.
e. zal zich op de hoogte stellen van noodplannen van locaties en, indien nodig, de
leiding nemen bij noodsituaties.

COMMISSIES
ARTIKEL 11
Uitgesloten van zitting in de kascontrole-commissie, zoals bedoeld in Artikel 15 lid 1 van de
statuten, zijn die leden die door deze benoeming genoodzaakt zouden zijn verslag uit te brengen
over hun eigen beheer.

ARTIKEL 12
1.
2.
3.

4.

Commissies anders dan de kascontrole-commissie worden ingesteld en opgeheven
door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de ledenvergadering.
De leden van de commissies worden in samenspraak met de commissie benoemd
en ontslagen door het bestuur.
Het bestuur dient zich te alle tijden op de hoogte te houden van de gang van zaken
binnen de commissies. Hiertoe benoemt het bestuur per commissie uit haar
midden een contactpersoon die, met daartoe door het bestuur noodzakelijk geachte
regelmaat, contact heeft met een contactpersoon die de commissie uit haar midden
aanwijst.
Indien een bestuurslid ook zitting heeft in de commissie kan deze als direct
contactpersoon fungeren en vervalt de verplichting tot het voeren van een
bespreking tussen contactpersonen.
De commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

ARTIKEL 13

Elke commissie benoemt uit haar midden een voorzitter die als algemeen aanspreekpunt fungeert.
Tevens benoemt de commissie uit haar midden een penningmeester en een secretaris.

ARTIKEL 14

De vereniging kent naast de kascontrole-commissie in ieder geval de volgende commissies:
a. een PR-commissie,
b. een Activiteiten-commissie,
c. een INKOM-commissie.

ARTIKEL 15
De PR-commissie verzorgt de promotie van de vereniging en haar activiteiten. Op verzoek van en
in samenspraak met andere commissies en het bestuur ontwerpt en maakt de commissie hiervoor
het PR-materiaal.

ARTIKEL 16
De Activiteiten-commissie organiseert activiteiten voor de vereniging en haar leden, anders dan
de reguliere danscursussen.
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ARTIKEL 17
De INKOM-commissie verzorgt de jaarlijkse deelname van de vereniging aan de INKOM.

VERENIGINGSBLAD
ARTIKEL 18
1.
2.
3.
4.

Het onafhankelijke verenigingsblad van Let’s Dance! draagt de naam
“NewZwing”.
De redactie benoemt uit haar midden een hoofdredacteur.
De redactie heeft het recht een artikel te redigeren of niet te plaatsen.
Het aantal keren dat het verenigingsblad verschijnt is ter beoordeling aan het
bestuur.

CONTRIBUTIE
ARTIKEL 19
1.

2.

Als een lid de contributie niet heeft betaald voor een door het bestuur vast te
stellen datum, heeft het lid geen van de in Artikel 2 genoemde rechten, met
uitzondering van het wettelijk recht aangaande de ledenvergaderingen.
Het lid blijft voorts verplicht de contributie te betalen. Het lidmaatschap vervalt
derhalve niet automatisch bij het achterwege blijven van de betaling van de
contributie.

REPRESENTATIE IN DERDE PARTIJEN
ARTIKEL 20
1.

2.
3.
4.
5.

De positie van vertegenwoordiger van M.S.D.V. Let’s Dance! in het bestuur van
Stichting Studenten Dansen Nederland (SSDN) dient vervult te worden door een
verenigingslid.
De algemene ledenvergadering kiest via stemming, uit alle kandidaatstellingen voor
de positie, het lid dat voorgedragen wordt aan de SSDN.
Een ieder verenigingslid mag zich zelf als kandidaat voor deze positie bindend
voordragen bij het verenigingsbestuur.
Het bestuur dient iedere kandidaatstelling ten minsten twee weken voor aanvang
van de algemene ledenvergadering schriftelijk aan alle leden bekend te maken.
Een ieder verenigingslid kan zich tot 7 dagen voor aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk als tegenkandidaat bij het bestuur aanmelden. Het
bestuur dient tot 5 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering een
dergelijke kandidaatstelling aan alle leden bekend gemaakt te hebben.

ARTIKEL 21
1.

2.

De door de algemene ledenvergadering aan de SSDN voorgedragen kandidaat, en
door het SSDN bestuur als bestuurslid benoemde vertegenwoordiger, is
gemachtigd om beslissingen te maken in naam van M.S.D.V. Let’s Dance!
betreffende de werkzaamheden van de SSDN.
De statuten van M.S.D.V. Let’s Dance! en de SSDN zijn te allen tijde van
toepassing op de positie van de vertegenwoordiger.
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3.

4.

5.

6.

De vertegenwoordiger dient te allen tijde in staat te zijn verslag te doen van de
rechten en verplichtingen van M.S.D.V. Let’s Dance! aan de SSDN tegenover het
verenigingsbestuur en belanghebbende leden, en dient op zijn minst op de
jaarvergadering verslag te doen.
De vertegenwoordiger mag zijn functie beëindigen, met in achtneming van een
opzegtermijn van ten minste een maand in tegenover zowel de SSDN als ook het
bestuur van M.S.D.V. Let’s Dance!.
Het bestuur van M.S.D.V. Let’s Dance! kan te allen tijde de vertegenwoordiger uit
zijn functie ontheffen, met in achtneming van de effectieve termijn zoals genoemd
in Artikel 21 lid 4 vanaf het moment dat dit besluit bekend wordt gemaakt aan de
vertegenwoordiger en belanghebbende leden. Het beëindigen van de machtigingen
zoals beschreven in Artikel 21 lid 1 gebeurt per direct op het moment van
bekendmaking.
Indien er schriftelijk bezwaar gemaakt wordt bij het bestuur door een ieder
verenigingslid tegen een functieontheffing van deze vorm dient het bestuur de
kwestie binnen 4 weken te behandelen op een algemene ledenvergadering.
De vertegenwoordiger kan zijn functie niet behouden wanneer hij niet langer lid is
van M.S.D.V. Let’s Dance!. De opzegtermijn bedoelt in Artikel 21 lid 4 dient ook
in acht genomen te worden bij opzegging van het lidmaatschap van M.S.D.V.
Let’s Dance! door de vertegenwoordiger.

BESTUUR
ARTIKEL 22

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hieronder wordt onder andere verstaan:
a. het vertegenwoordigen van de vereniging, zowel intern als extern,
b. het coördineren van alle organen binnen de vereniging,
c. het beheren van de financiën van de vereniging,
d. het uitvoeren van door de ledenvergadering genomen besluiten,
e. het handhaven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 23
Officiële bestuur mededelingen kunnen aan de leden kenbaar gemaakt worden door een
vermelding in het verenigingsblad de NewZwing, of op andere schriftelijke wijze of per e-mail.

ARTIKEL 24
1.
2.

3.

Besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen.
Indien bestuursvergaderingen minimaal vijf dagen tevoren zijn bijeen geroepen,
kunnen besluiten genomen worden bij aanwezigheid van de meerderheid van het
bestuur.
Het bestuur kan ook buiten zo’n vergadering besluiten nemen, indien geen
bestuurder zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuurders aan
deze besluitvorming deelnemen.

ARTIKEL 25
Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor uitgaven op niet
begrote posten groter dan € 500,-.
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ARTIKEL 26
Alle bestuursleden zijn na hun aftreden direct herkiesbaar.

ARTIKEL 27
1.

De in Artikel 8 lid 3 van de statuten bepaalde voordracht, namens het bestuur,
dient ten minste twee weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering
schriftelijk aan de leden bekend gemaakt te worden.
a. Leden kunnen zich door een schriftelijke mededeling tot 5 dagen voor aanvang
van de algemene ledenvergadering als tegenkandidaat bij het bestuur aanmelden.

ARTIKEL 28
Het nieuwe bestuur zal worden ingewerkt door het voorgaande bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
ARTIKEL 29
Op de jaarvergadering wordt ten minste ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering
voorgelegd:
• de jaarrekening, bestaand uit:
• een balans
• een verlies en winstrekening
• een verslag van de kascontrole-commissie
• alsmede het sociale jaarverslag, bestaand uit:
• een zo compleet mogelijk overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van het
afgelopen verenigingsjaar.

WORKSHOPS
ARTIKEL 30
Ter bevordering van de danssport kan de vereniging workshops verzorgen voor derden, zoals
studentenverenigingen en disputen. De algemene voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de
Richtlijn Workshops.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 31
Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten in een
ledenvergadering, indien bij de oproep tot de vergadering aangegeven is dat een voorstel tot
wijziging besproken zal worden.

ARTIKEL 32
In alle gevallen waarin de Statuten of Reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens
besluiten van de ledenvergadering.
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