Loopgroep GoRun - Huishoudelijk Reglement
1. De hardlooptrainingen van zowel de A, B, C als de D groep worden iedere zondagochtend van 09:30 tot ca. 11:00 uur gegeven onder
begeleiding van één of meerdere trainers. Verzamellocatie is de parkeerplaats van “Het Genieten” te Kaatsheuvel.
Door bijzondere omstandigheden kan het tijdstip van de trainingen gewijzigd worden. Hierover worden leden tijdig geinformeerd.
2. Na de training wordt gratis thee of (sport)water aangeboden.
3. Op dinsdag- en donderdagavond wordt op eigen initiatief van de leden nog getraind vanaf diverse locaties in Waalwijk en Kaatsheuvel.
Informeer hiervoor bij de leden.
4. De vereniging is aangesloten bij de Atletiekunie (AU). De vereniging draagt de contributie hiervoor collectief af aan de AU. Alle leden vallen
hiermee automatisch onder de Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de AU. Het aanvragen van een wedstrijdlicentie behoort tot
de mogelijkheden. Informatie hierover is verkrijgbaar bij het bestuur.
5. Deelnemers betalen een contributie voor de deelname aan de onder punt 1 genoemde activiteit. De bijdrage geldt voor een kalenderjaar en
wordt bij aanvang van het kalenderjaar vastgesteld door het bestuur van de vereniging.
Het
eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 8,00.
Leden dienen de contributie voor 31 januari van het contributiejaar over te maken op Rabobank: NL33RABO0107964147 t.n.v. Loopgroep
GoRun. In geval van wanbetaling kan door het bestuur en/of de trainer de toegang tot de trainingen worden ontzegd.
Nieuwe leden kunnen na vier kennismakingstrainingen lid worden door de bijdrage te voldoen. Leden die per 1 april lid worden krijgen 10 euro
korting op de jaarcontributie. Per 1 juli bedraagt de korting 20 euro en per 1 oktober bedraagt de korting 40 euro.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk aan de secretaris of via de website te worden gemeld.
Behoudens uitzonderingen, zulks ter beoordeling van het bestuur, vindt geen restitutie plaats als een deelnemer halverwege het jaar of halve
jaar zijn deelname aan de trainingen staakt.
Opschorten van de verplichting tot betalen kan worden verleend aan diegenen die door blessure of andere redenen tijdelijk niet in staat zijn
om de trainingen te volgen. Deze verzoeken doet de deelnemer zelf aan het bestuur, die hierin beslissend oordeelt. Het verzoek wordt
gedaan aan het begin van een afwezigheidperiode, niet achteraf.

6. Deelname aan de onder punt 1 en 3 genoemde activiteiten geschiedt voor eigen risico. De deelnemers zorgen ervoor dat hun persoonlijke
veiligheid optimaal is gewaarborgd.
7. De minimumleeftijd voor het deelnemen aan de trainingen, en dus ook het lidmaatschap, is 16 jaar.
Het bestuur behoudt zich het recht voor hierop uitzonderingen te maken. Het bestuur neemt bij een eventuele beslissing tot uitzondering de
mening van de trainer en de groep waarin de deelnemer jonger dan 16 wil gaan lopen, mee in haar beslissing.
8. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dienen nieuwe leden tegelijk met het aanmeldformulier een
toestemmingsverklaring in te vullen. Leden die nog geen ingevulde toestemmingsverklaring hebben ingestuurd dienen dat per omgaande
alsnog te doen.

9. Ieder lid dient zich op de hoogte te stellen van de Privacy verklaring, regelement en gedragscodes van GoRun (te downloaden op de website
www.gorun.nl)
10. Ieder lid dient de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur genomen in de ALV na te leven en de
belangen van de vereniging niet te schaden.
11. Ieder lid heeft toegang tot de ALV en heeft stemrecht.
12. Voor overige informatie: www.gorun.nl
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