
 

Artikel 1. Lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap van Road Runners Zoetermeer, hierna verder te noemen: RRZ, is 
voorbehouden aan personen vanaf 18 jaar. Voor personen vanaf 16 jaar kan dit eventueel 
met toestemming van de Technische Commissie.  

2. Een aspirant lid kan zich aanmelden via de website en inschrijven via het daartoe bestemde 
inschrijfformulier.  

3. In overleg met het aspirant lid en de Technische Commissie of commissie Wandelen wordt 
gekeken in welke groep kan worden gestart.  

4. Indien onverhoopt toelating niet mogelijk is, geldt hieromtrent hetgeen in de statuten is 
bepaald.  

5. Een lid heeft zich te allen tijde te houden aan de Gedragscode van RRZ.  
6. Elk lid kan de Gedragscode, huishoudelijk reglement en statuten vinden op de website van 

RRZ.  
7. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij van tevoren anders is 

overeengekomen.  

Artikel 2. Lidmaatschap Atletiekunie en KWbN 

1. Alle leden worden automatisch lid van de Atletiekunie wanneer ze voor onbepaalde tijd een 
lidmaatschap aanvragen. 

2. De Atletiekunie verstrekt een (digitaal) bewijs van lidmaatschap.  
3. Lidmaatschap van de KWbN is optioneel. Leden kunnen zelf het lidmaatschap bij de KWbN 

aanvragen.   

Artikel 3. Activiteiten door leden  

De vereniging heeft het beleid om vrijwilligerswerk niet te verplichten, maar gaat er van uit dat leden 
een dusdanige sfeer met elkaar creëren binnen de vereniging dat vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.  

Artikel 4. Opzegging lidmaatschap door het lid  

1. Zoals is beschreven in de statuten van RRZ is opzegging mogelijk tegen het einde van een 
kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

2. Van de opzegging wordt een schriftelijke bevestiging gegeven.  

Artikel 5. Commissie Lidmaatschapszaken  

Indien het noodzakelijk is om vanwege een schorsing of anderszins volgens de statuten een 
lidmaatschap van een lid te weigeren of te beëindigen, kan een commissie Lidmaatschapszaken 
geformeerd worden. Deze commissie, bestaande uit 3 personen welke geen deel uit maken van het 
bestuur, zullen in opdracht van de algemene vergadering een besluit nemen waarbij de meerderheid 
van stemmen beslist. Een eventuele schorsingstermijn bedraagt drie maanden tenzij de commissie 
eerder tot een uitspraak komt binnen de geldende drie maanden.  

Artikel 6. Donateurs  

1. Met inachtneming van hetgeen in de statuten staat vermeld over de toelating tot de algemene 
ledenvergadering en het uitoefenen van stemrecht hebben donateurs toegang tot alle 
verenigingsactiviteiten met uitzondering van de door RRZ gegeven trainingen.  



2. De jaarlijkse minimale bijdrage wordt vastgesteld op € 22,50. Deze minimale bijdrage kan op 
de algemene vergadering gewijzigd worden.  

Artikel 7. Contributie  

Leden zijn verplicht de contributie te betalen zoals deze in de algemene vergadering is vastgesteld. 
Daarnaast zijn de leden verplicht de door de Atletiekunie jaarlijks vastgestelde bijdrage te betalen. Het 
is mogelijk, tegen betaling, een wedstrijdlicentie te verkrijgen.  

Artikel 8. Betaling contributie  

1. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld in lijn met de CBS 

consumentenprijs index. Indien het bestuur voorstelt hiervan af te wijken, leggen zij dit voor 
aan de algemene vergadering.  

2. De jaarlijkse contributie dient in termijnen betaald te worden. De contributie wordt middels een 
automatische incasso geïncasseerd.  

3. Leden die geen gebruik wensen te maken van de automatische incasso, zijn verplicht de 
gehele jaarcontributie in januari van het betreffende jaar te betalen.  

4. Indien een lid niet tijdig heeft voldaan aan de contributieverplichting dan kan het bestuur het 
lid schorsen zoals in de RRZ-statuten staat beschreven.  

5. In tegenstelling tot lid 4 wordt na 2 aanmaningen in het betreffende kwartaal (en daarbij niet is 
overgegaan tot betaling) het lidmaatschap automatisch opgezegd en blijft een vordering open 
staan voor het betreffende kwartaal.  

Artikel 9. Deelname aan de trainingen  

1. Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico. Het bestuur raadt de leden aan om zelf 
goed verzekerd te zijn en, in ieder geval, een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De 
vereniging en haar leden zijn via de Atletiekunie verzekerd voor aansprakelijkheid van derden. 
Deze verzekering werkt echter slechts in die gevallen dat geen eigen aansprakelijkheids-
verzekering de risico’s dekt.  

2. Wanneer een lid of een introducé deelneemt aan een training en in deze trainingsperiode 
vooraf te voorspellen is dat de schemering zal intreden voordat de training ten einde is, of de 
schemering reeds ingetreden is voordat de training aanvangt, is het lid verplicht minimaal een 
reflecterend hesje te dragen om de veiligheid tijdens het lopen te vergroten. RRZ zal erop 
toezien dat deze regel wordt nageleefd, echter, zij is niet aansprakelijk wanneer een lid nalatig 
is.  

3. Indien een lid of een introducé deelneemt aan een training in de hiervoor in lid 2 gemelde 
situatie en geen reflecterend hesje draagt, kan hem deelname aan de training ontzegd 
worden.  

Artikel 10. Algemene Vergadering  

1. Van de aanwezigheid van de leden op de algemene vergadering wordt een presentielijst 
bijgehouden. De presentielijst wordt door de aanwezige leden bij binnenkomst getekend. 
Indien een lid niet zelf ter vergadering aanwezig is, maar zich laat vertegenwoordigen, dient 
de schriftelijke volmacht vóór de aanvang van de vergadering aan de secretaris, of aan zijn 
plaatsvervanger, te worden overhandigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: bij brief, email of 
bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht, mits aan 
de secretaris het communicatiemiddel kenbaar is gemaakt. 

2. Als door wettelijke beperkingen geen of beperkte toegang tot de algemene vergadering kan 
worden verschaft, dan heeft het lid recht om de vergadering online bij te wonen. 

3. Het bestuur zorgt voor de agenda van de algemene vergadering.  
4. Elk lid kan, tot uiterlijk twee weken voor de vergadering, agendapunten voorstellen. In zeer 

spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.  
5. Amendementen op voorstellen, die door het bestuur op de agenda zijn geplaatst, kunnen 

staande de vergadering worden ingediend. Zij kunnen echter slechts met instemming van de 
algemene vergadering worden behandeld. Het voorstel wordt gedaan aan de secretaris of bij 



zijn plaatsvervanger. Indien het voorgestelde punt niet op de agenda wordt geplaatst, wordt 
het, als de voorsteller dit wenst, op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst.  

6. Een voorstel is aangenomen indien daarop met een volstrekte meerderheid van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen is beslist. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee in de 
besluitvorming.  

Artikel 11. Algemeen  

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van leden of 
derden.  

Artikel 12. Commissies  

Voor het realiseren van de in de statuten vermelde doelstelling is een aantal commissies in het leven 
geroepen, zoals de Technische Commissie (TC), de commissie Wandelen (CW) de Sport Massage 
Commissie (SMC) en de Clubhuiscommissie. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan 
het bestuur.  

Artikel 13. Gebruiken persoonsgegevens verstrekt via de website  

1. Elk lid heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens vrij te geven op de website aan 
andere leden. Mocht het lid zijn/haar gegevens hebben vrijgegeven dan kunnen de gegevens 
te alle tijde alleen gebruikt worden ten behoeve van informatieverstrekking dan wel vragen die 
betrekking hebben op RRZ. Gebruik maken van deze gegevens voor andere doeleinden is 
niet toegestaan.  

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, 
geboorteplaats, geslacht en (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-
mailadres(sen) van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens 
bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het 
bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde 
gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze 
verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens 
zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt 
voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan 
de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen 
subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een 
bestaande wettelijke verplichting. Het privacy statement van de vereniging is op de website 
geplaatst. 

Artikel 14. Statuten en Reglementen  

1. Alle leden erkennen door toetreding tot RRZ kennis te dragen van de statuten, de 
reglementen en de Gedragscode en zich daaraan te houden.  

2. Met betrekking tot de in het clubgebouw aanwezige kantine, is het Bestuursreglement ‘Alcohol 
in Sportkantines’ van toepassing.  

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de algemene leden vergadering op 29 november 
2022. 

 


