Huishoudelijk reglement
1. De vereniging Parkour DMD is een feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur.
2. Het doel van de vereniging:
• Het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor de sport ‘Parkour & Freerunning’.
• Het professioneel aanleren van de sport(en) aan eventuele geïnteresseerden en kansen bieden aan
iedereen om hierin en uitlaatklep te vinden.
• Kansen aanbieden om door te groeien en eventueel toe te treden tot het bestuur van de feitelijke
vereniging.
• Het organiseren van uitstappen om te dienen als het verwerven van ervaring en om een betere
groepsgeest te bekomen, een soort van teambuilding.
• Het publiceren en bekend maken van de sport via sociale media, filmpjes, mond-tot-mondreclame,
flyers, demo’s, trainingssessies, uitstappen, etc.
• Samenwerken met andere verenigingen met hetzelfde of een gelijkaardig doel .
3. Parkour DMD is als vereniging niet gebonden aan enige politieke partij.
Niemand kan uit de vereniging geweerd worden op grond van zijn filosofische of ideologische
overtuiging.
4. Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de raad van bestuur worden aangebracht met een
eenvoudige meerderheid van stemmen als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
5. Het maximum aantal leden is voorlopig onbeperkt, we hebben momenteel nog geen ledenstop
voor dit seizoen, maar dit kan veranderen afhankelijk van: het aantal leden, beschikbare trainers,
beschikbare zalen, etc.
Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet
leiden tot ontbinding van de feitelijke vereniging.
6. De algemene vergaderingen kunnen leden benoemen en ontslaan.
De leden van de algemene vergadering kunnen ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging.
Hiertoe volstaat het dit mede te delen aan de voorzitter op welke manier ook met de reden tot
ontslag.
7. De algemene vergaderingen worden tenminste eenmaal per maand gehouden om de structuur,
het financiële, de publiciteit, het ledenbeheer, trainingsschema’s en de vooruitgang van zaken te
bespreken.
8. De algemene vergadering van de leden kan één of meer leden of niet-leden met het dagelijks
bestuur van de feitelijke vereniging belasten. Zij bepaalt de bevoegdheden van het dagelijkse
bestuur.
9. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of
meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel,
de bestemming die aan het vermogen van de feitelijke vereniging moet worden gegeven.
10. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en ledenbeheerder.
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De taakverdeling van de functies binnen de raad van bestuur is de volgende:
- de voorzitter heeft de leiding van de vereniging en ziet toe op de goede werking ervan. Hij waakt
erover dat de vergaderingen regelmatig plaatsvinden en dat de agenda wordt opgesteld. Hij leidt de
besprekingen en zorgt voor het nemen en opvolgen van de beslissingen. Hij is ook belast met het
beheer van de financiën van de vereniging
-de secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het verzenden van de
uitnodigingen voor de vergaderingen, het opmaken en bijhouden van de notulen van de
vergaderingen en het opstellen van het jaarverslag.
- de ledenbeheerder is belast met het opmaken en bijhouden van de ledenlijst.
11. In de schoot van de raad van bestuur kunnen werkgroepen opgericht worden voor het realiseren
van bepaalde projecten. Indien nodig kan hiervoor een beroep worden gedaan op externe
deskundigen. Deze externen hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid, enkele een adviserende
opdracht.
12. De leden kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen voor hun prestaties in dienst van de
vereniging. De vereniging betaald de werkende leden wel volgens de volgende reële
onkostenvergoeding:
- trainers worden per training €5 vergoed.
- onkostvergoeding voor materiaal aangekocht in naam en voor de rekening van de vereniging.
- onkostenvergoeding voor de nodige zaken voor de goede werking van de vereniging in naam en
voor de rekening van de vereniging. De leden maken de bewijsstukken voor de gemaakte kosten die
voorkomen in hiervoor vermelde lijst over aan de organisatie, met vermelding van de nodige
gegevens.
13. De vereniging heeft een verzekering afgesloten via en door middel van de aansluiting als
feitelijke vereniging bij de GymFederatie.
14. De leden van de feitelijke vereniging en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan
als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele aanspraak op het vermogen van de
feitelijke vereniging.
15. De trainers en begeleiders kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld bij enig ongeval dat kan
gebeuren tijdens de voorziene trainingen binnen en buiten de zaal.
16. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk
recht toepasselijk.
17. Trainers/begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor schade die aangericht worden door leden.
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