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Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant 
 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 1 

Naam en zetel 
 

De vereniging draagt de naam van Astma & COPD BeweegVereniging West-Brabant – 
Patiëntenvereniging voor mensen met luchtwegproblemen. Deze is gevestigd in Breda. 
De vereniging is opgericht op 5 november 2008 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Breda onder nummer: 20144882. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
 

Artikel 2 
 

Het verenigingsjaar 
 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 3 
 

Doel en middelen 
 

Het doel van de vereniging is: het bevorderen en in stand houden van de lichamelijke conditie van de 
leden en het behartigen van de belangen van de leden voor zover deze direct hieruit voortvloeien. 
De vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door geschikte sportlokaliteiten beschikbaar te 
stellen en het te laten begeleiden door ter zake deskundige begeleiders. 
 
De leden van de vereniging betalen contributie door middel van een automatische incasso waarvan de 
hoogte op de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden, die geen deelnemende zijn van 
een beweeggroep, betalen minimaal 50% van de door de leden van de vereniging vast gestelde 
contributie. De contributie is verschuldigd voor een heel kalenderjaar en bij vooruitbetaling 
verschuldigd. 
Bij voorkeur wordt de verschuldigde contributie per 1 januari van ieder kalenderjaar geïncasseerd. 
Het is echter ook mogelijk om per halfjaar, per kwartaal of per maand de bijdrage te laten incasseren. 
 
Wanneer het lid voor het gehele kalenderjaar heeft betaald en conform artikel 5 heeft opgezegd per 30 
juni van het betreffende kalenderjaar, volgt restitutie van het betaalde. 
 
Tijdens de vakantieperiode zal elke beweeggroep twee weken niet sporten. Als de vakantieperiode 
langer dan 2 weken duurt, zal het bestuur voor vervanging moeten zorgen. Indien er onderlinge 
afspraken met de groep en de fysiotherapeut zijn gemaakt, kan er van die 2 weken worden afgeweken. 
 
Kascontrole. 
De financiën van de vereniging worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie, die gekozen is 
door de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie bestaat uit tenminste 2 leden, waarvan ieder 
kalenderjaar 1 lid aftreedt. De kascommissie controleert de financiën van de vereniging over het 
afgelopen kalenderjaar. Deze controle vindt plaats in het eerste kwartaal nadat de boeken zijn 
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afgesloten over het desbetreffende jaar. Hiertoe maakt de penningmeester een afspraak met de 
commissie om bij elkaar te komen. De kascommissie brengt verslag uit op de Algemene 
Ledenvergadering. 
 

Artikel 4 
 

Leden 
 

De vereniging kent leden, ereleden en bijzondere leden. Alle leden hebben stemrecht in de 
ledenvergadering. Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt genoemd wordt ook 
vrouwelijk bedoeld. Leden zijn zij die na een revalidatieperiode, of door een long- of huisarts worden 
gestuurd. Daarnaast vindt er screening plaats door de medische adviseur van de vereniging.  
Ereleden zijn zij die als zodanig op voordracht van het bestuur of met gewone meerderheid van 
stemmen op de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. 
Bijzondere leden (zgn. 9000 leden) zijn mensen die geen chronische ziekte hebben, dit kunnen 
familieleden zijn van andere leden die wel chronisch ziek zijn. 
Als de groepen vol zijn en een wachtlijst wordt gecreëerd, dan moeten deze zogenoemde 9000 leden 
wijken voor mensen met een chronische ziekte. 
 

Artikel 5 
 

Verkrijgen en beëindigen lidmaatschap 
 

Aanmelding voor het lidmaatschap dient via de secretaris te gebeuren, door middel van een daarvoor 
beschikbaar gesteld formulier. Wijzigingen in adresgegevens dienen eveneens aan de secretaris 
gemeld te worden. De secretaris houdt een registratie bij van de adres- en andere gegevens van alle 
leden. 
Deze registraties worden niet aan derden ter beschikking gesteld, behoudens voor zover dit 
voortvloeit uit direct voor de vereniging noodzakelijke doeleinden. 
 
Het lidmaatschap eindigt door: 

 opzegging door het lid per het einde van het kalenderjaar of per 30 juni van het kalenderjaar 
(waarbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht genomen dient te worden); 

 opzegging door het bestuur namens de vereniging (royement); 
 overlijden. 

 
Opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden als het lid niet (meer) voldoet aan de eisen en de 
regels van het lidmaatschap zoals deze voortvloeien uit de statuten en huishoudelijke reglementen en 
als het lid voortdurend in gebreke blijft met de contributiebetaling. 
 
Oud leden die binnen 3 maanden na opzegging van het lidmaatschap opnieuw lid willen worden 
dienen € 25,00 aan administratiekosten te betalen. 
 

Artikel 6 
 

Het bestuur 
 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, regelt de gang van zaken en is, voor zover in 
de statuten of de wet niet anders is bepaald, bevoegd alle handelingen die voor het goed functioneren 
van de vereniging nodig of wenselijk zijn. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en 
buiten rechte.  
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen het dagelijks bestuur, zij zijn tevens gewoon lid van de vereniging. 
Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering met gewone meerderheid van 
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stemmen. De taken worden onderling verdeeld door het bestuur. Ieder lid kan zichzelf of een ander lid 
voordragen voor een bestuursfunctie. 
 

Artikel 7 
 

De Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur roept tenminste eenmaal per jaar de leden voor de Algemene Ledenvergadering bijeen en 
wel in de periode Maart / April – na afloop van het verenigingsjaar. 
De leden en ereleden worden minimaal twee weken voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd, met 
vermelding van plaats, datum en tijd. 
Aan deze uitnodiging zijn de agenda, notulen van voorgaande vergadering en financieel overzicht, van 
de vergadering bijgevoegd. 
Voor zover wet of statuten niet anders bepalen, worden besluiten in de Algemene Ledenvergadering 
met gewone meerderheid van stemmen genomen. Stemming over personen dient schriftelijk te 
gebeuren, andere stemmingen kunnen mondeling plaatsvinden. Besluitvorming bij acclamatie is altijd 
mogelijk, tenzij een der aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt. 
 

Artikel 8 
 

Omgangscriteria 
 

Gedrag en taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren is niet toegestaan. Intimidatie 
of ander ongewenst gedrag heeft in meer of mindere mate gevolgen voor de betrokkene, de sfeer, en 
de beweegprestaties. Indien nodig neemt het bestuur, na hoor en wederhoor, maatregelen. 
 

Artikel 9 
 

Slotbepaling 
 

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Ieder lid wordt 
geacht de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig 
vastgestelde en bekend gemaakte regels en bepalingen. 
Het bestuur kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de 
statuten van de vereniging. 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2008. 
Gewijzigd op 23 maart 2010. 
Artikel 1 (vestigingsplaats Breda) – Artikel 5 (vervallen sportcoördinator) – (30 juni i.p.v. 1 juli) – Artikel 7 
(Februari/Maart i.p.v. Oktober/November). 
Artikel 5 regels m.b.t. begeleidend sporten tijdens de vakantieperiode (vervanging) 20 maart  2014. 
Artikel 5 Oud leden die binnen 3 maanden na opzegging van het lidmaatschap opnieuw lid willen worden dienen 
€ 25,00 aan administratiekosten te betalen. 19 maart 2015. 
Artikel 7. De periode waarin de Algemene Ledenvergadering gehouden worden is verplaatst van februari/maart 
naar maart/april. 6 april 2017. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


