Huishoudelijk reglement Schermvereniging En Cavant
Artikel 1 Contributie
Leden hebben na het betalen van de contributie toegang tot de schermtrainingen. De hoogte van de
contributie staat vermeld op de website en wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
Indien u lid wordt van Schermvereniging En Cavant gaat u akkoord met het Huishoudelijk reglement.
Artikel 2 Gastlidmaatschap
Leden van andere verenigingen kunnen tegen gereduceerd tarief komen sparren, mits zij KNAS lid
zijn via een andere vereniging. Dit dient te gebeuren op aanvraag. De kosten staan vermeld op de website en worden
vastgesteld door het bestuur.
Artikel 3 Betaling contributie
De contributie dient iedere maand vooruit te worden betaald. De contributieperiode loopt van 15 augustus tot 15 juli.
Artikel 4 Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan opgezegd worden met een opzegtermijn van 3 maanden.
Voor de KNAS bijdrage geldt dat het lidmaatschap voor 1 januari moet worden opgezegd. Gebeurt dit niet dan is aan
de KNAS contributie verschuldigd voor het daarop volgende jaar.
Artikel 5 Huur van schermmateriaal van de vereniging
Het is mogelijk gebruik te maken van schermkleding en materiaal van Schermvereniging En Cavant, hiervoor wordt
een vergoeding gevraagd, waarvan de kosten vermeld staan op de website.
Bij het beschadigen van het materiaal beoordeelt de trainer of het bestuur of de kosten voor deze beschadiging door
de vereniging of door de gebruiker worden betaald.
Artikel 6 Vergoeding en schade
Indien met geleend materiaal van andere schermers wordt geschermd en dit wordt beschadigd,
dient de gebruiker de kosten van reparatie te vergoeden, tenzij in onderling overleg anders wordt
overeengekomen.
Artikel 7 Deugdelijke kleding en schermmateriaal
In verband met de veiligheid tijdens het schermen voor de schermer zelf en de tegenstander(s) zijn
de leden verplicht zelf hun kleding en materiaal in een deugdelijke en veilige staat te houden.
Eventuele aanwijzingen van de trainer(s) hieromtrent dienen strikt opgevolgd te worden.
Artikel 8 Gedrag in de schermzaal
Alle leden van Schermvereniging En Cavant, toeschouwers, genodigden en anderen die zich begeven in de schermzaal,
dienen zich als gast te gedragen en andermans eigendommen ongemoeid te laten.
Artikel 9 Persoonlijke eigendommen
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Artikel 10 Verzekering leden
De leden van de vereniging die als lid van de KNAS zijn ingeschreven, zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens het
schermen. Daarnaast heeft de vereniging zelf een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Artikel 11 Ontzegging toegang tot schermzaal
De trainer en het bestuur van Schermvereniging En Cavant heeft het recht om in gevallen van (ernstige) misdraging
een lid de toegang tot de schermzaal te ontzeggen.
Artikel 12 Niet voorziene aangelegenheden
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, bepaalt het bestuur of de trainer
de gang van zaken.
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