
Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Helderse Amateur Budo Club Dun Hong, hierna te noemen “de

vereniging” is bij notariële akte opgericht op 7januari1953 en is gevestigd te Den Helder.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van

de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële
akte op 2 oktober 1995.

3. De begrippen in het huishoudelijk reglement zijn eensluidend met de statuten van de vereniging.

Artikel 2. Lidmaatschap overkoepelende organisaties
1. De vereniging is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) als lid. Dit lidmaatschap verplicht

alle budoka’s die de sport Judo en Jiu Jitsu bij de vereniging beoefenen, eveneens lid zijn van de
JBN.

2. De vereniging is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) als lid. Dit lidmaatschap
verplicht alle budoka’s die een sport bij de vereniging beoefenen, welke vallen onder auspiciën
van de TBN, eveneens lid zijn van de TBN.

3. De vereniging is aangesloten bij de Dutch Aikido Federation (DAF) als lid. Dit lidmaatschap
verplicht alle budoka’s die een sport bij de vereniging beoefenen, welke vallen onder auspiciën
van de DAF, eveneens lid zijn van de DAF.

4. Indien binnen de vereniging een sport wordt geïntroduceerd die niet valt onder auspiciën van de
in de vorige leden van dit artikel genoemde overkoepelende organisaties, zal de vereniging zich
zo spoedig mogelijk aansluiten bij de overkoepelende organisaties onder wiens auspiciën de
betreffende sport in Nederland kan worden uitgeoefend. De uit dit lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen, zullen alsdan aan de budoka’s worden opgelegd.

Artikel 3. Aansprakelijkheid vereniging
1. De vereniging sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade welke een lid, junior-budoka, of

aangepaste sporter ondervindt, als gevolg van het beoefenen van budosporten, aan die sporten
verwante activiteiten en aan het deelnemen van andere door de vereniging georganiseerde
activiteiten.

2. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook
van leden, junior-budoka’s, aangepaste sporters of derden in het verenigingsgebouw aanwezig.

3. De in lid 1 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade voortkomend uit
een daad door leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters jegens derden.

4. De in lid 1 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade veroorzaakt door
zaken welke de vereniging in eigendom, dan wel onder toezicht heeft.

Artikel 4. Aansprakelijkheid leden
1. Leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters die schade toebrengen aan eigendommen van de

vereniging, dan wel zaken die de vereniging onder toezicht heeft, dienen deze schade
ogenblikkelijk te vergoeden.

2. Leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters die schade toebrengen aan derden, dienen de
vereniging te vrjwaren van alle aanspraken dle derden de vereniging ten laste kunnen leggen.
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Artikel 5. Rechten en plichten leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 en 6 van de statuten, hebben alle leden, junior-budoka’s
en aangepaste sporters de hierna genoemde rechten en plichten:
1. Bij lidmaatschap het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te

ontvangen;
2. Het recht, namens de vereniging, deel te nemen aan trainingen en wedstrijden en competities,

mits deze door het bestuur zijn goedgekeurd;
3. Het recht om voorstellen, klachten en wensen schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Het bestuur

is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken dan wel te doen
behandelen of te laten onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het
onderzoek bericht te geven aan degene die het voorstel, klacht of de wens heeft ingediend.

4. De plicht het bestuur in kennis te stellen van adreswijziging.
5. De plicht tot tijdige betaling van de contributie.
6. De plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of

door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de
in artikel 2 opgenomen organisaties.

Artikel 6. Contributie
1. De leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters zijn gehouden tot het betalen van contributie,

die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Bij aanmaning tot betaling, worden administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.
3. Bij een achterstand in de betaling kan een deurwaarder worden ingeschakeld, welke kosten

volledig voor rekening komen van degene die contributie plichtig is. Het bestuur geeft opdracht
tot het inschakelen van een deurwaarder.

4. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, evenals bestuursleden, leden van verdienste en leden
die door het bestuur zijn aangesteld als medewerker en niet actief een sport bij de vereniging
beoefenen.

Artikel 7. Budograden
1. Op voordracht van de leraren, wordt door de TC Kyu-graden toegekend aan de leden, junior

budoka’s en aangepaste sporters voor zover de reglementen van de overkoepelende organisatie
dit toestaat.

2. De regels met betrekking tot gradueren, examineren, gedrags- en organisatorische voorwaarden,
wacht- en leeftijden, alsmede de mogelijkheid van bijzondere promotie is opgenomen in het
examenreglement.

3. Het examenreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.

Artikel 8. Bestuur
1. Onder het bestuur valt, conform het bepaalde dienaangaande in de statuten en onverminderd

elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging;

2. a. Het bestuur brengt minimaal een maand van tevoren schriftelijk verslag uit aan de jaarlijkse
algemene vergadering betreffende hun werkzaamheden, inclusief financieel verslag, in de
afgelopen periode.

b. Vorenstaande wordt minimaal een week voorafgaande aan de vergadering ter inzage gelegd.
3. De begroting van de vereniging wordt opgesteld door het bestuur en na ingewonnen advies van

de Financiële Commissie voorgelegd aan de algemene vergadering.
4. Het bestuur vergadert minimaal 8 maal per jaar.
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5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden
aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan
worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

6. Indien bij een stemming de stemmen staken, geldt artikel 13 vierde lid van de statuten.

Artikel 9. Het dagelijks bestuur
1. Op grond van artikel 10 derde lid van de statuten is een dagelijks bestuur aangewezen, gevormd

door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering

kunnen worden uitgesteld. in de eerstvolgende bestuursvergadering doet het dagelijks bestuur
mededeling van die genomen besluiten.

Artikel 10. Taken
1. Tot de taken van de voorzitter behoren;

a. leiding geven aan en toezicht houden op het gehele verenigingsleven;
b. woordvoerder bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij deze taak aan een ander

bestuurslid is overgedragen.
2. Tot de taken van de secretaris behoren:

a. correspondentie voeren uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekening van alle
uitgaande stukken en archivering van alle inkomende en uitgaande stukken;

b. de verantwoording van de verenigingsadministratie, het beheer van het archief en
aansprakelijkheid voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;

c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten of reglementen;
e. houdt een toegankelijke lijst bij, waarin opgenomen de namen en adressen van alle leden van

verdienste en ereleden.
3. Tot de taken van de penningmeester behoren:

a. de gelden van de vereniging beheren;
b. het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en zorg dragen voor alle door het

bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven;
d. correspondentie voeren voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de

voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken
en duplicaten hiervan te archiveren.

e. conform artikel 14 van de statuten verslag uitbrengen in de algemene vergadering over de
financiële situatie en daarbij een balans en de staat van baten en lasten met toelichting
overleggen, over het afgelopen verenigingsjaar, alsmede een begroting opstellen voor het
komende verenigingsjaar.

Artikel 11. Bestuursverkiezing
1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede de gestelde kandidaten dienen

opgenomen te worden in de agenda van de algemene vergadering waarin de bestuursverkiezing
aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door
stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan
verbonden procedure.

2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te
worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan
van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat.
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Artikel 12. Financiële commissie
1. De werkzaamheden, rechten en bevoegdheden van de FC zijn in artikel 14 van de statuten

geregeld.
2. De FC adviseert het bestuur bij het opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting, die ter

vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
3. De FC vergadert wanneer zij dit nodig acht, doch in ieder geval bij de beoordeling van de

jaarlijkse conceptbegroting en bij het opstellen van het schriftelijk verslag aan de algemene
vergadering betreffende de controle van de jaarrekening.

4. Het bestuur is verplicht bij overschrijding van een begrotingspost met meer dan tien procent de
FC te raadplegen en na ingewonnen advies de FC op de hoogte te stellen van de genomen
beslissing omtrent dekking van het ontstane tekort.

5. Het bestuur is verplicht de FC vooraf te raadplegen indien er uitgaven noodzakelijk zijn die buiten
de begroting vallen. In die situaties is het aan het bestuur de middelen ter dekking van de kosten
aan te geven.

6. De penningmeester verstrekt aan het einde van ieder kwartaal aan de FC een actueel overzicht
van de financiële resultaten waarbij de onderscheiden exploitatiekosten worden vergeleken met
de begroting. Indien de FC om bijzondere redenen meerdere tussentijdse financiële overzichten
wenst te ontvangen dient de penningmeester aan dat verzoek te voldoen.

Artikel 13. Vaste Commissies
1. De vereniging kent twee vaste commissies, te weten:

a. Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
b. Commissie Algemene Zaken (CAZ)

2. Vorenstaande vaste commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.
3. Het bestuur benoemt een persoon tot lid van een commissie voor onbepaalde duur.
4. a. De vaste commissies bestaan uit minimaal drie leden die uit hun midden een voorzitter kiezen.

b. Alleen leden van de vereniging kunnen lid van een vaste commissie zijn.
5. a. De vaste commissies zijn verplicht om in de maand november van het jaar een

conceptbegroting, begeleid door een activiteitenplan voor het komende jaar aan het bestuur
aan te bieden.

b. Blijft een commissie in gebreke, heeft het bestuur de bevoegdheid een conceptbegroting en
activiteitenplan voor die commissie op te stellen, waaraan de commissie uitvoering dient te
geven.

c. Het bestuur kan, na overleg met de voorzitter van de desbetreffende commissie, de
conceptbegroting en daarmee het activiteitenplan bijstellen.

6. De vaste commissies brengen tenminste één maand voor de algemene vergadering schriftelijk
verslag uit aan het bestuur betreffende hun werkzaamheden in het afgelopen periode.

7. a. Bestuursleden hebben te allen tijde toegang tot de vergadering van een vaste commissie en
zijn gerechtigd in die vergadering het woord te voeren.

b. Tenminste één maal per jaar vergadert een lid van het bestuur met de vaste commissies.
8. Het lidmaatschap van een vaste commissie eindigt;

a. op verzoek van het commissielid;
b. door ontslag uit zijn functie door het bestuur;
c. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging overeenkomstig het bepaalde in

artikel 6 van de statuten.
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Artikel 14. Overige commissies
1. a. Behoudens de algemene vergadering kan het bestuur (sub)commissies instellen, de

benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen.
b. Onverminderd de verantwoordelijkheid jegens de algemene vergadering is het bestuur

bevoegd taken en bevoegdheden van het bestuur geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
commissies of personen.

2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, tot de
opdracht is volbracht of ingetrokken.

3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en
werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als
een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

4. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn
werkzaamheden aan het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald.

5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissies
heeft ingesteld.

6. a. Bestuursleden hebben te allen tijde toegang tot de vergadering van een commissie en
zijn gerechtigd in die vergadering het woord te voeren.

b. Tenminste één maal per jaar vergadert een lid van het bestuur met de commissie.

Artikel 15. De Technische Staf

De Technische staf is het vaste advies orgaan binnen de vereniging.
1. De TS bestaat uit alle leraren en jeugdleiders.

Elke sport heeft zijn eigen technische staf. Mochten er in binnen de sport meer dan twee leraren
of jeugdleiders aanwezig zijn dan kiezen de betreffende leraren een contactpersoon voor het
bestuur.

2. Tot de adviestaken van de TS behoren:
a. Het opstellen van een concept lesrooster en een lesplan met een daaraan gekoppelde en dit

ter vaststelling voor te leggen aan het bestuur;
b. het geven van advies aan het bestuur op budotechnisch gebied;
c. het geven van advies aan het bestuur inzake aan te stellen leraren en assistenten;
d. het geven van advies aan het bestuur inzake de taakstelling van de leraren en assistenten;
e. het uitvoeren en bewaken van het door het bestuur goedgekeurde examenreglement;
f. het adviseren en begeleiden van leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters;
g. het opstellen van de wedstrijdselectie en wedstrjdteams;
h. het aanstellen van coaches voor de begeleiding van budoka’s bij wedstrijden en/of

competities.

Artikel 16. De Wedstrijd Organisatie Commissie
1. De WOC bestaat uit leden die de budosporten vertegenwoordigen.
2. Tot de taken van de WOC behoren:

Het opstellen van een activiteitenplan, waarin wedstrijd- en toemooiplanning is verwerkt,
alsmede de daaraan gekoppelde conceptbegroting;

b. het beheren van het budget wedstrjdbudo, conform goedgekeurde begroting;
c. het samenstellen en aanpassen van de wedstrijdkalender en deze beschikbaar stellen aan

belanghebbenden;
d. het bijhouden van alle resultaten van de wedstrijdbudoka’s en deze beschikbaar stellen aan

belanghebbenden;
e. het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de Organisatie van budowedstrjden en

toernooien die door of namens de vereniging worden gehouden, inclusief de wedstrijden die
bij de vereniging plaatsvinden in het kader van de competities.

f. het organisatorisch voorbereiden op en begeleiden tot deelname van budoka’s, inclusief de
wedstrjdteams, aan toernooien en competihes.
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Artikel 17. De Commissie Algemene Zaken
1. De CAZ bestaat uit een vertegenwoordiging van leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters.
2. Tot de taken van de CAZ behoren:

a. Het opstellen van een activiteitenplan en daaraan gekoppelde conceptbegroting;
b. het beheren van het budget voor de verschillende activiteiten, conform goedgekeurde

begroting;
c. het organiseren, begeleiden en coördineren van activiteiten die niet gerekend worden tot

budosportactiviteiten;
d. het organiseren en uitvoeren van activiteiten in het kader van ledenwerving en

budosportpromotie;
e. het uitvoeren en coördineren van activiteiten die een financieel voordeel opleveren voor

vereniging;
f. de redactie, samenstelling, verzending of beschikbaarstelling van het clubblad “de Tatami”;

Artikel 18. Leraren
1. Het bestuur stelt personen aan die budolessen en/of trainingen verzorgen, na advisering van de

TC.
2. De leraren worden aangesteld voor één of meer lessen enlof trainingen uit het lesrooster.
3. De leraren van budolessen leiden hun leerlingen op voor budograden (kyu en dangraad), waarbij

de exameneisen de leidraad zijn in het lesprogramma.
4. Bij verhindering wordt van de leraar verwacht dat gezorgd wordt voor adequate vervanging en

wordt de contactpersoon van de TS geïnformeerd.
5. De leraren houden een presentieljst van de leerlingen bij en stelt deze presentielijst, op

vastgestelde tijdstippen, ter beschikking aan de verenigingsadministratie.
6. a. De leraar is verantwoordelijk voor de orde tijdens de lessen en de trainingen.

b. De leraar is bevoegd een leerling die zich niet aan de geldende regels houdt, uit de les en/of
training dan wel budozaal te sturen.

c. Als de leraar als gevolg van het gedrag van de leerling van mening is dat een strengere
maatregel noodzakelijk is, dient hij contact op te nemen met het bestuur.

d. De leraar maakt aantekening van ongewenst gedrag en meldt dit zo spoedig mogelijk aan het
bestuur.

7. Ontslag uit de functie van leraar wordt verleend door het bestuur:
a. op verzoek van de leraar;
b. indien de taak niet naar behoren wordt vervuld;
c. bij wegvallen van lesuren/trainingen als gevolg van wijziging lesrooster.

Artikel 19. Assistent
1. Het bestuur stelt, op verzoek van een leraar, leden aan die een leraar assisteren bij de verzorging

van lessenltrainingen.
2. De assistent is ondergeschikt aan de leraren en werkt onder diens verantwoordelijkheid.
3. Ontslag uit de functie van assistent wordt verleend door het bestuur:

a. op verzoek van de assistent;
b. indien de taak niet naar behoren wordt vervuld, na overleg met de betreffende leraar;
c. bij wegvallen van lesuren/trainingen als gevolg van wijziging lesrooster.
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Artikel 20. Verenigingsadministratie
1. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verenigingsadministratie. Hij is bevoegd

deze taak geheel of gedeeltelijk over te dragen aan medewerkers.
2. Tot de taken van de verenigingsadministratie behoren;

a. het inschrijven van nieuwe leden, juniorbudoka’s en aangepaste sporters;
b. het voeren van een overzichtelijke administratie van de aangesloten leden, junior-budoka’s en

aangepaste sporters;
c. het verstrekken van informatie aangaande het lidmaatschap van de overkoepelende

organisaties als bedoeld in artikel 2;
d. het beheren van de budopaspoorten en het registreren van budograden;

Artikel 21. Verenigingssite
Het bestuur is verantwoordelijk voor de verenigingssite. Zij zijn bevoegd deze taak
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan medewerkers.

Artikel 22. Verenigingsgebouw
1. Voor het beheer van het verenigingsgebouw, met uitzondering van de kantine en

verenigingsadministratie, kan het bestuur een persoon aanstellen in de functie van
dojobeheerder.

2. Tot de taken van de dojobeheerder behoren in ieder geval;
a. het in goede staat houden van het verenigingsgebouw en onder diens verantwoording

berustende materieel;
b. het laten uitvoeren van werkzaamheden, na toestemming van het bestuur;
c. het bestuur ieder kwartaal informeren over de staat van het gebouw en noodzakelijk geachte

reparaties.

Artikel 23. Dojo
1. De regels met betrekking tot het gedrag en de orde in de dojo (budozaal) en overige ruimtes in

het verenigingsgebouw zijn opgenomen in het Dojo-reglement;
2. Het Dojo-reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur;
3. Het Dojo-reglement wordt voor een ieder zichtbaar opgehangen in het verenigingsgebouw.

Artikel 24. Kantine
1. De kantine in het verenigingsgebouw wordt beheerd door de kantinebeheerder.
2. De kantinebeheerder wordt aangesteld door het bestuur en bijgestaan door medewerkers.
3. Minimaal twee maal per jaar vergadert de kantinebeheerder met deze medewerkers.
4. De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor de inkoop, de verkoop en het beheer inclusief de

inventaris en apparatuur van de kantine.
5. De kantinebeheerder voert een deugdelijke en overzichtelijke administratie betreffende het

financieel beheer van de kantine.
6. Het exploitatieresultaat van de kantine is ten behoeve van de vereniging.
7. De verkoopprijzen van de kantine-artikelen worden vastgesteld door het bestuur.
8. De openingstijden van de kantine worden vastgesteld door het bestuur. Afwijking hiervan is

mogelijk na toestemming van het bestuur.

Artikel 25. Sponsoring
Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 26. Bevoegdheid bestuur
Voor zover in bepaalde gevallen de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien of niet
voldoende voorzien, neemt het bestuur de beslissing. Omtrent deze door het bestuur genomen
beslissing wordt in de eerstvolgende algemene vergadering verantwoording afgelegd.
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Artikel 27. Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste 14 dagen bepalen.

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordeljk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 28. Buitenwerkingstelling
1. De algemene vergadering kan, indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, een of

meerdere bepalingen van dit reglement tijdelijk buiten werking stellen, met uitzondering van de
artikelen 1, 2, 5 eerste lid, 26 en 27 en vervangen door andere regelingen, onder de volgende
voorwaarden;
a. het besluit gebaseerd is op tenminste drie vierde van het totaal aantal geldig uitgebrachte

stemmen;
b. de vervangende regeling mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten van de vereniging;
c. de buitenwerkingstelling tijdelijk van aard is en een termijn bepaald wordt;

2. Tijdelijk buitenwerking gestelde bepalingen treden na afloop van de in het vorige lid bedoelde
termijn onmiddellijk weer in werking.

Artikel 29. Slotbepalingen
1. Ieder lid, junior-budoka, aangepaste sporter en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de

bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de

leden, junior-budoka’s en aangepaste sporters.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14
dagen na publicatie in het clubbiad “de Tatami”, dan wel op de verenigingssite, waar de tekst van
het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de Helderse Amateur Budo Club Dun Hong
de dato 17 maart 2012.

Namens het bestuur van de vereniging.

De voo~~er de se etaris,

L.J.H. - oortvliet J.G. Krjtenberg
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