
TRIATHLON CLUB MAASTRICHT 
 

Huishoudelijk Reglement 
 
 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

ARTIKEL 1 

1. De vereniging genaamd Triathlon Club Maastricht, welke is 
opgericht bij notariële akte op 21 februari 1985, waarvan de 
Statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte op 13 april 2007, 
is gevestigd te Maastricht. 

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke 
samenhang met de Statuten van de vereniging, zoals deze zijn 
vastgesteld bij voornoemde notariële akte van 13 april 2007. 

 
 

LEDEN 
 

ARTIKEL 2 

1. Triathlon Club Maastricht kent Triatleet leden, Jeugd leden, 
proefleden en afstandleden. 
 
1.1 Triatleet leden:  

Leden in de leeftijd vanaf 19 jaar. 
Deelname aan alle trainingsfaciliteiten aangeboden door 
Triahtlon Club Maastricht. 
 

1.2 Jeugd leden: 
Leden in de leeftijd van 5 jaar tot het jaar waarin je 20 wordt. 
Om Jeugd lid te worden dien je minimaal zwemdiploma A 
en B te hebben. 
Deelname aan alle jeugd trainingsfaciliteiten aangeboden 
door Triahtlon Club Maastricht. 
Jeugd leden hebben stemrecht vanaf 14 jaar. Tot 14 jaar 
hebben hun ouders of voogd stemrecht. 
 



1.3 Proefleden: 
Dit is een lidmaatschap met een duur van 10 weken. 
Deelname aan alle trainingsfaciliteiten aangeboden door 
Triahtlon Club Maastricht. 
Proefleden hebben geen stemrecht. 
 

1.4 Afstandleden: 
Steunend lidmaatschap. 
Geen deelname aan alle trainingsfaciliteiten aangeboden 
door Triahtlon Club Maastricht behalve looptrainingen. 
Doet niet mee aan de TCM Clubkampioenschappen. 
Afstandleden hebben geen stemrecht. 

 
 

2. Aanmelden als lid dient te geschieden bij de penningmeester of 
secretaris, of bij hun afwezigheid bij een ander bestuurslid. 

3. Het aanmelden geschiedt schriftelijk door middel van een 
aanmeldingsformulier. 

4. Bij minderjarigen dient de ondertekening mede te geschieden door 
één van de ouders of door een voogd. 

 
 



RECHTEN EN PLICHTEN LEDEN 

 

ARTIKEL 3 

Buiten de verplichtingen hebben alle leden de hierna te noemen rechten 
en plichten. 

1. Bij toetreding als lid kunnen leden desgevraagd een kopie van de 
Statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen via e-mail. 

2. Leden kunnen deelnemen aan alle trainingen en andere 
bijeenkomsten, voor zover dat niet in strijd is met andere 
regelingen en bepalingen.  

3. Leden kunnen deelnemen aan door de vereniging georganiseerde 
activiteiten, mits daarvoor ruimte is, er voldoende aanmelding zijn 
en zij zich op tijd hebben aangemeld.  

4. Leden kunnen deelnemen aan debatten en stemmingen tijdens de 
ledenvergaderingen, voor zover dat niet in strijd is met andere 
regelingen en bepalingen.  

5. Leden kunnen voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur 
indienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te 
behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen 
onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het 
onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of 
de wens heeft ingediend.  

6. Leden stellen het bestuur binnen één maand na verhuizing in 
kennis van de verandering van de adresgegevens, met vermelding 
van telefoonnummer en e-mailadres.  

7. Leden dragen zorg voor tijdige betaling van de contributie. 
8. Leden leven de reglementen van de vereniging na.  
9. Leden volgen tijdens trainingen de instructies van de trainer(s) op. 
10.  Leden gedragen zich op een sportieve en verantwoordelijke wijze 

ten opzichte van andere leden. 
11.  Het dragen van clubkleding tijdens wedstrijden en trainingen 

wordt aangemoedigd. Het dragen van clubkleding is verplicht in 
daartoe door de Nederlandse Triathlon Bond aangewezen 
competities.  

12.  Leden hebben de plicht tijdens fietstrainingen een fietshelm te 
dragen volgens de normen van de Nederlandse Triathlon Bond. 

 
. 



BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEDEN EN -TAKEN 

 

ARTIKEL 4 

De voorzitter 
1. heeft de leiding van het bestuur; 
2. leidt de Algemene Ledenvergaderingen alsmede de vergaderingen 

van het bestuur; 
3. heeft de doorslaggevende stem bij staking der stemmen in het 

bestuur. 
 

ARTIKEL 5 

De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Bij 
gelijktijdige afwezigheid van de secretaris vervangt de penningmeester 
de voorzitter. 

ARTIKEL 6 

De secretaris 
1. voert de correspondentie betreffende algemene zaken; zoals 

a. beheer inkomende en uitgaande post,  
b. uitbrengen van het jaarverslag,  
c. versturen uitnodigingen voor de Algemene 

Ledenvergaderingen en notulen; 
2. brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het 

afgelopen verenigingsjaar betreffende de algemene zaken; 
3. draagt er zorg voor dat de ledenadministratie wordt bijgehouden; 
4. notuleert de bestuursvergaderingen en de Algemene 

Ledenvergadering. 
 

ARTIKEL 7 

De penningmeester 
1. int en beheert de gelden en de goederen; 
2. houdt de boekhouding bij conform het gestelde in de Statuten; 
3. houdt de financiën van de vereniging bij; 
4. archiveert stukken van alle financiële handelingen en aangegane 

verplichtingen van de vereniging; 
5. stelt de balans en de staat van baten en lasten op als bedoeld in de 

Statuten; 



6. stelt een begroting op welke dient te worden goedgekeurd, bij  
meerderheid van de aanwezige stemmen, in de Algemene 
Ledenvergadering als bedoeld in de Statuten; 

7. verstrekt een overzicht van het tot dan toe door het bestuur 
gevoerde financiële beleid. Dit dient halverwege en aan het einde 
van het boekjaar te geschieden; 

8. is tekeningsbevoegd voor betalingen tot 1.500,00 Euro. Betalingen 
van meer dan 1.500,00 Euro worden altijd mede getekend door de 
voorzitter en/of de secretaris. 

 
 
 
 

ARTIKEL 8 

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen ter 
ondersteuning van het bestuur. De commissie(s) bestaan uit een 
door de commissie(s) zelf te bepalen aantal leden.  

2. De commissies voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur. De commissies zijn te allen tijde verantwoording 
schuldig aan het bestuur.  

3. Het bestuur houdt tenminste eenmaal per jaar beraad met de 
commissies omtrent het functioneren. Het bestuur en de 
commissieleden kunnen overige leden van Triathlon Club 
Maastricht verzoeken hen te assisteren bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden.  

4. Commissies worden periodiek uitgenodigd om in de Algemene 
Ledenvergadering verslag te doen van hun activiteiten c.q. om hun 
activiteiten te bespreken. 

 
 

SPONSORING 

 

ARTIKEL 9 

1. Het bestuur regelt eventuele zaken met betrekking tot sponsoring. 
2. Het bestuur stelt kledingpakketten en sponsoropdrukken vast in 

overleg met de sponsoren. Het clubtenue zal tenminste het 
clublogo bevatten. 

 



VERPLICHTINGEN BESTUURSLEDEN 

 

ARTIKEL 10 

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden in hun basisbehoeften 
voor wat betreft de trainingen en trainingsfaciliteiten worden 
voorzien. 

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden per elektronische 
post, middels nieuwsbrieven en middels de website van Triathlon 
Club Maastricht van alle benodigde informatie worden voorzien. 

3. Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van een 
clubkampioenschap.  
Het bestuur houdt hiervan een puntentelling bij. 

4. Het bestuur draagt bij voldoende aanmeldingen zorg voor het 
organiseren van een feestavond. 

5. Het bestuur draagt zorg voor het voeren van een gezonde 
financiële huishouding van de vereniging. 

 
 

CLUBKLEDING 
 

ARTIKEL 11 

1. De verenigingskleuren zijn paars/oranje. 
2. Het clubtenue zal tenminste het clublogo bevatten. 
3. Triathlon Club Maastricht beoogt bij de diverse sponsors of uit 

eigen middelen een zo compleet mogelijk kledingpakket ter 
beschikking te krijgen en dit tegen een gereduceerd tarief aan de 
leden aan te bieden. Elk op deze wijze verstrekt kledingstuk zal als 
clubkleding worden aangemerkt.  

4. In geval van om niet verstrekte clubkleding blijft deze kleding in 
beginsel in eigendom van Triathlon Club Maastricht. 

 
 



FINANCIËN/ CONTRIBUTIE 

 

ARTIKEL 12 

1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering. 

2. Het verenigingsjaar valt samen met het boekjaar en het 
kalenderjaar. 

3. Omdat Triathlon Club Maastricht lid is van de Nederlandse 
Triathlon Bond zijn de leden verplicht om naast het lidmaatschap 
van Triathlon Club Maastricht ook het basislidmaatschap van de 
Nederlandse Triathlon Bond te verkrijgen.  

4. De contributie dient zo spoedig mogelijk na de (hernieuwde) 
inschrijving te worden voldaan, maar uiterlijk binnen een maand 
na dagtekening van de factuur. 

5. Hernieuwde inschrijving is automatisch hetzelfde als het jaar 
ervoor, tenzij voor 1 december van het lopende jaar is gewijzigd of 
opgezegd. Het bestuur stuurt in november van het lopende jaar 
een reminder rond. 

6. Is na het verstrijken van een termijn van één maand na de 
dagtekening van de factuur nog geen contributie ontvangen, dan 
stuurt de penningmeester een herinnering.  Is na het verstrijken 
van een termijn van twee maanden na de dagtekening van de 
factuur nog geen contributie ontvangen, dan stuurt de 
penningmeester een tweede herinnering. Is drie maanden na de 
(hernieuwde) inschrijving nog geen contributie ontvangen, dan 
kan men als lid worden geroyeerd. De verplichting tot betalen blijft 
echter bestaan. 

7. Wordt men na aanvang van het verenigingsjaar lid, dan wordt de 
contributie voor het resterende verenigingsjaar verminderd naar 
rato. 

8. Nieuwe (proef-)leden betalen eenmalig de kosten van de 
zwembadpas. 

9. In overleg  met de penningmeester kan de contributie voldaan 
worden in termijnen. 

10. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar. 
11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 

beëindigd wordt, blijft niettemin voor het gehele jaar contributie 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

 



ALGEMENE BEPALINGEN 
 

ARTIKEL 13 

Een ieder die geïnteresseerd is in een lidmaatschap van Triathlon Club 
Maastricht mag als introducé van een lid één keer een 
kennismakingstraining geheel vrijblijvend volgen. De 
kennismakingstraining betreft een loop-zwemtraining op één avond. 
Hiervan geschiedt kennisgeving vooraf door het lid aan het bestuur. 
 

ARTIKEL 14 

1. De door de leden aan Triathlon Club Maastricht ter beschikking 
gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt 
voor administratieve doeleinden van Triathlon Club Maastricht. 

2. De door de leden aan Triathlon Club Maastricht ter beschikking 
gestelde persoonsgegevens zullen door Triathlon Club Maastricht 
niet aan derden ter beschikking worden gesteld, met uitzondering 
van gegevens die nodig zijn voor de aanmelding van leden bij de 
sportbonden. 
 

 
TEAMCOMPETITIES 

 

ARTIKEL 15 

1. Leden met een triatleet lidmaatschap kunnen 
deel

 
nemen aan alle teamcompetities. Afstandleden kunnen alleen racen 
in Eredivisie en 1eDivisie na goedkeur van het bestuur, racen in de 
andere divisies kan alleen als er geen triatleet leden beschikbaar 
zijn. 

2. Indeling van de teams voor de teamcompetities gebeurt door de 
commissie Teamcompetities. 



3. Triathlon Club Maastricht geeft een korting van 25 % op het 
inschrijfgeld. Afstandleden hebben geen recht op de korting. 

4. Afstandleden die deelnemen aan een of meerdere 
competitiewedstrijden zijn welkom op officiële Triathlon Club 
Maastricht trainingen waar teamcompetitie specifieke elementen 
getraind worden met andere triatleet leden die deelnemen aan 
competitiewedstrijden. 
 



SLOTBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 16 

1. De bepalingen van dit reglement zijn bindend voor ieder lid en 
verenigingsorgaan. 

2. Na vaststelling wordt het reglement zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt aan de leden.  

3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van 
dit reglement treden in werking 14 dagen na goedkeuring door de 
Algemene Ledenvergadering. Ook wordt het reglement 
gepubliceerd op de website van Triathlon Club Maastricht. 

4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en ook in 
twijfelgevallen beslist het bestuur.  

5. Het huishoudelijk reglement kan worden aangevuld of gewijzigd 
door het bestuur van Triathlon Club Maastricht, met inachtneming 
van art 16.2 en 16.3 

6. In geval van strijdigheid van de bepalingen van dit huishoudelijk 
reglement met de Statuten, zijn de Statuten bepalend. 

 
 
 
 
Vastgesteld door de ALV  
 
 
Maastricht, 22 januari 2021 


