Huishoudelijk reglement H.R.S.S.
Artikel 1. Naam
1. Hart Recreatie Sport Sliedrecht.
2. Datum van oprichting: 21 april 1983.
3. Kamer van Koophandel nr. 40323326
Artikel 2. Doel
1. Haar doel, gewone leden op verantwoorde wijze, gelegenheid te bieden tot spel en
sport en onderling verkeer met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden.
2. Zij tracht dit te bereiken door:
a. Regelmatig een sportuurtje te organiseren zodat men veel plezier in het spel beleeft.
b. Zorg te dragen voor een goede begeleiding.
c. Sociaal contact te onderhouden.
Artikel 3. Lidmaatschap
1 . Wanneer men lid wil worden, dient men schriftelijk toestemming te hebben van de
behandelend geneesheer (cardioloog of internist).
2. Het inschrijfformulier volledig in te vullen. De verstrekte gegevens worden bewaard bij de secretaris. De
verstrekte medicijn gegevens worden verwerkt in een kaart met relevant aangeleverde gegevens van de
desbetreffende persoon en deze worden bewaard in de sporthal in een afgesloten kast.
3. Wijzigingen van adres, medicijngebruik of behandelend geneesheer doorgeven aan
medisch begeleider of secretaris van de vereniging.
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient men 1 maand opzegging in acht te nemen
5. Het is niet toegestaan tijdelijk het lidmaatschap te beëindigen, bv. in de zomermaanden,
en daarna weer lid te worden.
In dat geval moet eerst de achterstallige contributie betaald worden.
6. Bij beëindiging van het lidmaatschap om medische redenen is het mogelijk dit om te zetten
in een donateurschap.
7. Bij hernieuwd sporten, na hart of vaatziekten, weer schriftelijk toestemming te vragen aan uw
behandelend geneesheer.
Artikel 4. Sportavond
1. De sportleiders delen de avond in.
2. Een ieder dient zich te houden aan regels van de sportleiding .
3. Men dient te sporten in sportkleding en op sportschoenen die geschikt zijn voor zaalsporten.
Artikel 5. Risico-aanvaarding en aansprakelijkheid
Een ieder die sport, dus zich vrijwillig in een situatie begeeft met een verhoogd risico, neemt hiervoor zijn of haar
verantwoordelijkheid voor de schade die hem/haar kan worden wordt toegebracht.
De vereniging aanvaard geen aansprakelijkheid.
Artikel 6.
Reglementen van de sportzaal dienen zonder meer aanvaard te worden.
Opzettelijke vernielingen zullen door de vereniging op hem of haar worden verhaald.
Artikel 7.
In alle gevallen waar het reglement niet in voorziet of vanaf geweken moet worden beslist het bestuur.
Aldus goedgekeurd op de ledenvergadering van 16 april 2019.
Voorzitter, A.A. Verhoeven

Secretaris, B. Boogaard

Bijlage Reglement sporthal " De Stoep"
Enkele artikelen uit het reglement van de gemeente Sliedrecht, waar U als lid van de Hart Recreatie Sport Sliedrecht
het meest mee te maken heeft. Het gehele reglement is in te zien bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 12
1. De gebruikers hebben alleen toegang tot de ruimte(n), welke gedurende de tijd waarop deze aan de huurder
zijn verhuurd met de daarbij door de beheerder aangewezen kleed- en wasgelegenheid.
2. De kleedruimte kan desgewenst een kwartier voor de overeengekomen tijd in gebruik genomen worden.
Na afloop dient men deze ruimte zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na een half uur te worden verlaten.
Artikel 13
Bij het betreden en het gebruik dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
a. Het betreden van de "schone voetengang" en van de werkvloer is uitsluitend toegestaan
zonder schoeisel of met sportschoenen (noppen of zwarte zolen zijn niet toegestaan) die niet op straat zijn
gedragen.
c. Kleed en wasgelegenheden en alle andere ruimten moeten in ordelijke staat worden achter
gelaten. Met name dient de huurder er op toe te zien dat de door hem gebruikte ruimten niet
door snoeprestanten e.d. worden verontreinigd.
d. Het omkleden mag alleen in de daarvoor aangewezen ruimte plaats vinden.
h. In de sporthal mag niet worden gerookt.
i. Consumpties mogen uitsluitend in de kantine en tijdens het gebruik daarvan in de vergaderzaal
worden genuttigd.
De huurder dient er nauwlettend op toe te zien dat beslist geen glas of aardewerk vanuit de
kantine naar de ruimte wordt meegenomen.

