
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenreglement 
 

 

 

 

 

 

Stichting 

Sport en Transplantatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs: Bestuur Sport en Transplantatie 

Datum: september 2020 

Versie: 3.0 

Status: definitief 

Pagina’s: 15 

 



 

 

Ledenreglement, versie 3.0, september 2020  2/15 

 

 

Inhoud 
0 Inleiding ............................................................................................................................... 3 

0.1 - Keuze voor stichtingsvorm .......................................................................................................... 3 
1 Algemene bepalingen .......................................................................................................... 4 

Artikel 1 - Oprichting Sport en Transplantatie .................................................................................... 4 
Artikel 2 - Doelstelling Sport en Transplantatie .................................................................................. 4 
Artikel 3 - Lid WTGF .......................................................................................................................... 4 
Artikel 4 - Lid ETDSF ......................................................................................................................... 4 
Artikel 5 - Organen .............................................................................................................................. 5 
Artikel 6 - Sporten ............................................................................................................................... 5 
Artikel 7 - Hoofd- en bijsport .............................................................................................................. 5 
Artikel 8 - Boekjaar ............................................................................................................................. 5 

2 Leden ................................................................................................................................... 6 
Artikel 9 - Soort leden ......................................................................................................................... 6 

3 Lidmaatschap ....................................................................................................................... 7 
Artikel 10 - Aanmelding ...................................................................................................................... 7 
Artikel 11 - Duur ................................................................................................................................. 7 
Artikel 12 - Gegevens .......................................................................................................................... 7 
Artikel 13 - Email ................................................................................................................................ 7 
Artikel 14 - Inschrijfgeld ..................................................................................................................... 7 
Artikel 15 - Contributie........................................................................................................................ 7 
Artikel 16 - Beëindiging ...................................................................................................................... 8 
Artikel 17 - Rechten ............................................................................................................................. 8 
Artikel 18 - Plichten ............................................................................................................................. 9 
Artikel 19 - Bijzondere omstandigheid .............................................................................................. 10 

4 Kleding .............................................................................................................................. 11 
Artikel 20 - Kleding ........................................................................................................................... 11 
Artikel 21 - Schoeisel ........................................................................................................................ 11 

5 WTG .................................................................................................................................. 12 
Artikel 22 - Deelname........................................................................................................................ 12 
Artikel 23 - Selectie ........................................................................................................................... 12 
Artikel 24 - Kosten ............................................................................................................................ 12 
Artikel 25 - Begeleiding .................................................................................................................... 12 
Artikel 26 - Supporters ...................................................................................................................... 12 

6 ETDSC............................................................................................................................... 13 
Artikel 27 - Deelname........................................................................................................................ 13 
Artikel 28 - Selectie ........................................................................................................................... 13 
Artikel 29 - Kosten ............................................................................................................................ 13 
Artikel 30 - Begeleiding .................................................................................................................... 13 
Artikel 31 - Supporters ...................................................................................................................... 13 

7 Geldmiddelen..................................................................................................................... 14 
Artikel 32 - Inkomsten ....................................................................................................................... 14 
Artikel 33 - Sportbudget .................................................................................................................... 14 
Artikel 34 - Projecten ......................................................................................................................... 14 

8 Slotbepalingen ................................................................................................................... 15 
Artikel 35 - Kennis ............................................................................................................................ 15 
Artikel 36 - Beslissingen.................................................................................................................... 15 
Artikel 37 - Wijzigingen .................................................................................................................... 15 
Artikel 38 - Aansprakelijkheid .......................................................................................................... 15 



 

 

Ledenreglement, versie 3.0, september 2020  3/15 

 

 

 

0 Inleiding 

Dit ledenreglement is primair bedoeld voor alle getransplanteerde sporters die zijn aangesloten 

bij Sport en Transplantatie. 

 

0.1 - Keuze voor stichtingsvorm  

Het verleden heeft geleerd dat in verband met de gekozen organisatievorm het belangrijk is 

om duidelijkheid te geven over de begrippen stichting, vereniging, donateurs, leden en 

contributie. 

 

Deze toelichting wordt hieronder gegeven, met de uitdrukkelijke opmerking dat het niet de 

bedoeling is dit een juridisch document te laten zijn, maar uitsluitend een toelichting op de 

gekozen organisatievorm en de werking daarvan. 

 

Het uitgangspunt is: 

Sport en Transplantatie is een stichting met een ideëel doel dat in artikel 2 helder wordt 

omschreven. Sport is daarvoor een middel dat wordt ingezet om dit doel, te bereiken. Sport 

wordt meestal in verenigingsvorm beoefend en heeft het beoefenen van sport als doel en zet 

andere middelen in om dat doel te bereiken. 

 

De belangrijkste verschillen tussen een stichting en een vereniging zijn de volgende: 

• Een stichting heeft, vaak naast andere inkomstenbronnen, donateurs die periodiek 

vrijwillig een bedrag doneren. De hoogste macht ligt bij het bestuur. 

• Een vereniging daarentegen heeft leden die periodiek verplicht contributie betalen. De 

hoogste macht ligt bij de algemene ledenvergadering, waarbij elk lid één stem heeft. Ook 

een vereniging kent vaak nog andere inkomstenbronnen. 

 

De onderbouwing voor het uitgestippelde beleid en de keuze voor de stichtingsvorm is als 

volgt: 

• Om de continuïteit van de stichting en het bereiken van haar doelstelling zo goed mogelijk 

te borgen heeft Sport en Transplantatie bewust voor de stichtingsvorm gekozen.  

De continuïteitsverantwoordelijkheid ligt dus uitsluitend bij het bestuur. 

• Om een zo stevig mogelijke binding met en tussen de sporters te creëren, waardoor het 

middel (sport) om de doelstellingen te bereiken zo goed mogelijk kan worden ingezet, is 

gekozen om de praktische besturing zo dicht mogelijk bij een verenigingsvorm te brengen.  

De sporters hebben daardoor een grote invloed op de stichting onder andere via de 

jaarlijkse beleidsdag, waar de sporters actief kunnen deelnemen in het bepalen van de 

koers en de uitvoering van activiteiten 

Gemakshalve wordt binnen Sport en Transplantatie de terminologie van leden en contributie 

gehanteerd in plaats van de gebruikelijke omschrijving donateurs en donatie.  
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1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 - Oprichting Sport en Transplantatie 

De stichting World Transplant Games Nederland (WTGN) is opgericht in 1993 en van naam 

veranderd op 1 oktober 2008 in Stichting Sport en Transplantatie. 

Artikel 2 - Doelstelling Sport en Transplantatie 

In de statuten van Sport en Transplantatie staan de doelstellingen als volgt omschreven: 

a Orgaandonorregistratie: het stimuleren dat iedereen ouder dan 18 jaar zich laat 

registeren als orgaandonor zodat de wachttijden voor patiënten die een orgaan nodig 

hebben korter worden en de kans van slagen van een orgaantransplantatie toeneemt;  

b Gezondheid: het bevorderen van de gezondheid van orgaan getransplanteerden en 

patiënten die op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie zodat de kans op een 

succesvolle orgaantransplantatie toeneemt door het stimuleren van sport en beweging; 

c Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het geven van voorlichting en informatie middels brochures, vakbladen, media of 

anderszins; 

b. Het beoefenen/laten beoefenen van allerlei vormen/takken van sport; 

c. Het geven van informatie aan de deelnemers van sportactiviteiten over hun 

mogelijkheden, recht en verplichtingen; 

d. Het verlenen van faciliteiten door personen, organisaties, sponsors of anderen; 

e. Waar mogelijk samenwerken met andere organisaties, verenigingen en stichtingen die 

een overeenkomstig doel nastreven, dit op nationaal en internationaal niveau; 

f. Deelname aan de World Transplant Games. 

Artikel 3 - Lid WTGF 

Sport en Transplantatie is lid van de World Transplant Games Federation (WTGF - opgericht 

in 1987). Dit is de internationale organisatie die zorgdraagt voor de World Transplant Games 

(WTG) die eens in de twee jaar (de oneven jaren) gehouden worden en waar getransplanteerde 

atleten vanuit de hele wereld aan deelnemen. 

Artikel 4 - Lid ETDSF 

Sport en Transplantatie is lid van de European Transplant & Dialysis Sports Federation 

(ETDSF is opgericht in 2001). Dit is de Europese organisatie die zorgdraagt voor de European 

Transplant & Dialysis Sports Competition (ETDSC) die eens in de twee jaar (de even jaren) 

gehouden worden en waar getransplanteerde atleten vanuit de heel Europa aan deelnemen. 
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Artikel 5 - Organen 

Onder orgaangetransplanteerden wordt iedereen verstaan die minimaal één van de volgende 

transplantaties heeft ondergaan: 

1. Allogene stamcellen 

2. Hart 

3. Long(en) 

4. Lever 

5. Nier of nier/pancreas 

Artikel 6 - Sporten 

De sporten die door Sport en Transplantatie worden beoefend zijn:  

1. Atletiek 

2. Badminton 

3. Golf 

4. Squash 

5. Tafeltennis 

6. Tennis 

7. Voetbal 

8. Volleybal 

9. Wielrennen 

10. Zwemmen 

 

Dit zijn de sporten die standaard op elke WTG en ETDSC gehouden worden, met uitzondering 

van Voetbal. De WTGF organiseert elke twee jaar (in de even jaren) een apart WK.  

Het is mogelijk dat bij de WTG en de ETDSC definitief of tijdelijk een of meer specifieke 

sporten worden toegevoegd. 

Artikel 7 - Hoofd- en bijsport 

De sporten zijn in twee categorieën onderverdeeld, t.w.: 

1. Hoofdsport 

De sport, waarvoor een deelnemer zich primair inschrijft; 

2. Bijsport 

Dit zijn één tot maximaal twee secundaire sporten, waaraan een deelnemer ook 

deelneemt. 

Artikel 8 - Boekjaar 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
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2 Leden 

Artikel 9 - Soort leden 

Sport en Transplantatie kent: 

1. Sporters 

Sporters zijn getransplanteerde leden die binnen Sport en Transplantatie actief in 

competitief of recreatief verband deelnemen aan één hoofdsport en eventueel aan één 

of meer bijsporten; 

2. Sporters niet actief 

Sporters niet actief zijn getransplanteerde leden die om een of andere reden niet of niet 

meer binnen Sport en Transplantatie actief deelnemen aan de sporten; 

3. Sportcoördinatoren 

Sportcoördinatoren zijn vrijwilligers die per sport de eerdergenoemde sporten 

coördineren, plannen, organiseren, locaties regelen etc. Veelal zijn dit zelf ook 

sporters; 

4. Trainers 

Trainers zijn vrijwilligers die per sport de sporters trainen. Veelal zijn dit geen 

getransplanteerden; 

5. Donateurs 

Donateurs zijn personen die Sport en Transplantatie een warm hart toedragen en 

jaarlijks een financiële bijdrage leveren; 

6. Vrijwilligers 

Dit zijn personen die zich actief voor Sport en Transplantatie inzetten en zelf geen 

getransplanteerde sporter zijn. Naast bijvoorbeeld een trainer of een sportcoördinator, 

kan dit ook een bestuurslid, commissielid, teamarts, fysiotherapeut, teamcaptain of 

teammanager zijn. 

7. Erelid  

Een Erelid is een lid of een vrijwilliger die zich veelal jarenlang onbezoldigd en met 

speciale inzet waardevol heeft gemaakt. Het bestuur kan een dergelijk lid of 

vrijwilliger voor het leven als Erelid benoemen.  
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3 Lidmaatschap 

Artikel 10 - Aanmelding 

Personen kunnen lid worden van Sport en Transplantatie, door zich aan te melden bij het 

secretariaat, ledenadministratie of zich via de website in te schrijven. Van de leden worden 

o.a. de naam-, adres- en woonplaatsgegevens geadministreerd. Van de sporters worden ook de 

transplantatiegegevens en de hoofd- en bijsporten geadministreerd, alsmede wat algemene 

gegevens. Gevraagd wordt een AVG document getekend te retourneren. 

 

Artikel 11 - Duur 

Het lidmaatschap gaat in op de dag van aanmelding en wordt aangegaan tot en met 31 

december van het volgende jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met steeds weer één 

jaar.  

Indien de ingangsdatum van het lidmaatschap onbekend of onduidelijk is, wordt 1 januari van 

het lopende jaar aangehouden. 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

Artikel 12 - Gegevens 

De geregistreerde gegevens zullen nimmer zonder toestemming aan derden (d.w.z. buiten 

Sport en Transplantatie) worden verstrekt, tenzij dit de geformuleerde doelstellingen uit artikel 

2 dient. 

 

Artikel 13 - Email 

Sporters dienen per email bereikbaar te zijn. 

 

Artikel 14 - Inschrijfgeld 

Bij aanmelding als sporter wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. De sporter ontvangt 

daarvoor een informatiepakket, dat voor wat betreft de inhoud kan wijzigen.  

Dit ledenreglement is een vast onderdeel van dit pakket en van de leden wordt verwacht dit 

ledenreglement te kennen en te aanvaarden. 

 

Artikel 15 - Contributie 

1. Contributie is jaarlijks verschuldigd, wordt in januari in rekening gebracht en de hoogte 

daarvan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
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2. Deze jaarlijkse contributie wordt in rekening gebracht bij de sporters, sporters niet actief 

en de donateurs. 

3. Bij aanmelding als sporter zijn de eerste drie maanden contributie vrij, waarbij de maand 

van inschrijving als de eerste maand wordt beschouwd. De jaarcontributie van dat eerste 

jaar wordt vervolgens pro rata in rekening gebracht. 

4. Bij opzegging binnen de eerste drie maanden van het lidmaatschap is geen contributie 

verschuldigd. 

5. Indien de contributie niet tijdig is voldaan, vervallen alle rechten tot het moment dat het 

verschuldigde bedrag wel is voldaan. 

6. Indien een sporter over wil gaan naar de status ‘sporter niet actief’, kan dit uitsluitend voor 

het volgende boekjaar door een schriftelijk of email verzoek in te dienen bij het 

secretariaat of de ledenadministratie en dit verzoek dient minimaal één maand voor het 

nieuwe contributiejaar te zijn ingediend. 

 

Artikel 16 - Beëindiging 

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt op de volgende wijze: 

1. Door schriftelijke melding of email bij het secretariaat of ledenadministratie, met 

opgaaf van redenen en een opzegtermijn van één maand.  

Indien een melding van beëindiging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

Een opzegging kan evenwel onmiddellijk beëindigen, wanneer redelijkerwijs door 

Sport en Transplantatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

2. Door overlijden; 

3. Door royement, uitgesproken door een tweederde meerderheid van de stemmen der 

bestuursleden; 

4. Een lid dat zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zonder te hebben voldaan aan al zijn 

verplichtingen ten opzichte van Sport en Transplantatie, kan alleen opnieuw lid worden 

nadat alle verplichtingen, voortvloeiende uit het vorige lidmaatschap, zijn voldaan; 

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid contributie verschuldigd voor het 

lopende boekjaar. 

 

Artikel 17 - Rechten 

De sporters hebben het recht om: 

1. Deel te nemen aan alle trainingen, teamdagen en andere evenementen die voor hun 

hoofdsport worden georganiseerd; 

2. Deel te nemen aan alle trainingen, teamdagen en evenementen die voor de opgegeven 

bijsporten worden georganiseerd; 

3. Van hoofd- en bijsport te wisselen; 

4. Zich voor meer en of andere bijsporten op te geven; 

5. Zich eens in de twee jaar op te geven om aan de WTG deel te nemen; 

6. Een onderhoud met het bestuur en/of een andere commissie of functionaris aan te 

vragen; 
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7. De door Sport en Transplantatie beschikbaar gestelde sportkleding te ontvangen of aan 

te schaffen, conform de daarvoor vastgestelde richtlijnen; 

8. Zich als vrijwilliger voor Sport en Transplantatie in te zetten; 

9. Dit ledenreglement en het huishoudelijk reglement te ontvangen; 

10. Alle publicaties van Sport en Transplantatie te ontvangen; 

11. Bij aanmelding het informatiepakket te ontvangen. 

 

Artikel 18 - Plichten 

De sporters hebben de plicht om: 

1. Inschrijfgeld en het minimum aan contributie binnen een termijn van één maand te 

betalen; 

2. Wijzigingen in persoonsgegevens tijdig bij het secretariaat of de ledenadministratie 

door te geven; 

3. Tijdens de trainingen van de hoofdsport aanwezig te zijn; 

4. Bij verhindering van deelname aan de training van de hoofdsport, de sportcoördinator 

minimaal een week voor de training daarvan via email of telefonisch op de hoogte te 

brengen, of bij overmacht of ziekte zo snel als mogelijk; 

5. Zoveel als mogelijk deelnemen aan de trainingen van de opgegeven bijsport(en); 

6. Bij verhindering aan deelname van de trainingen aan de opgegeven bijsport(en), de 

sportcoördinator minimaal een week voor de training daarvan via email of telefonisch 

op de hoogte te brengen, of bij overmacht of ziekte zo snel als mogelijk; 

7. Tijdens de trainingen de aanwijzingen van de trainer of de sportcoördinator op te 

volgen. Na de trainingen kan om uitleg gevraagd worden; 

8. Minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn; 

9. Minimaal 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig te zijn; 

10. Zich voor, tijdens en na de training, teamdagen, wedstrijden of andere evenementen 

altijd sportief en correct te gedragen en fair-play gedrag te vertonen; 

11. Zelf zorg te dragen voor alle materialen en overige benodigdheden om de betreffende 

sport veilig te kunnen beoefenen, zoals bijvoorbeeld fietsen, rackets, golfclubs, etc.; 

12. Goed op de hoogte te zijn van de spelregels van de betreffende sporten die worden 

beoefend; 

13. Extra kosten voor trainingen, teamdagen en andere evenementen te voldoen; 

14. Te voldoen aan de opgestelde kledingvoorschriften, conform hoofdstuk 4; 

15. Door het beoefenen van de sport zoveel mogelijk bij te dragen aan de doelstellingen 

van Sport en Transplantatie, zoals geformuleerd in artikel 2; 

16. Hun medewerking te verlenen bij acties of activiteiten georganiseerd door Sport en 

Transplantatie, ten behoeve van het wel en wee van Sport en Transplantatie of het 

bereiken van de doelstellingen, zoals geformuleerd in artikel 2; 

17. Zich te onthouden van acties die direct of indirect schadelijk kunnen zijn of nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor Sport en Transplantatie en/of haar doelstellingen zoals 

geformuleerd in artikel 2. Acties uit naam van (of gelinkt aan) Sport en Transplantatie 

dienen altijd eerst aan het bestuur te worden voorgelegd. 

18. Zich actief en op eigen initiatief in te zetten om de stichting te helpen de activiteiten te 

organiseren, zodat de stichtingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden 
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Artikel 19 - Bijzondere omstandigheid 

Indien een sporter om wat voor reden dan ook zijn nierfunctie dermate verliest, waardoor 

dialyse nodig is, is het toegestaan mee te blijven sporten, echter aan officiële wedstrijden en 

toernooien mag niet meer worden deelgenomen, met uitzondering van de ETDSC. 
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4 Kleding 

Artikel 20 - Kleding 

De sporters dienen: 

1. In volledig TransFit tenue (indien beschikbaar) te verschijnen voor trainingen, 

teamdagen, wedstrijden en overige sportieve evenementen; 

2. In geval van deelname aan de WTG en ETDSC, de separaat beschikbaar gestelde 

kleding te dragen, indien aanwezig. 

 

Artikel 21 - Schoeisel 

De sporters dienen: 

1. Voor binnen- en buitensporten de geschikte sportschoeisels te dragen. (Diverse 

zaalbeheerders vereisen vaak witte of lichtgekleurde zolen.); 

2. Zaalschoenen mogen pas in de sporthal aangetrokken worden. 
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5 WTG 

Artikel 22 - Deelname 

Alle sporters kunnen zich opgeven om eens in de twee jaar aan WTG deel te nemen, conform 

de specifiek daarvoor opgestelde WTG procedure. 

 

Artikel 23 - Selectie 

De opgegeven sporters worden conform de specifiek daarvoor opgestelde WTG 

selectiecriteria al dan niet voor deelname aan de WTG geselecteerd. 

Indien een sporter daar niet mee eens is, kan via de gangbare organisatorische kanalen protest 

ingediend worden. Wanneer daar geen overeenstemming bereikt wordt, kan de sporter als 

laatste stap bezwaar indienen bij de daarvoor ingestelde onafhankelijke Commissie van 

Bezwaar. 

 

Artikel 24 - Kosten 

1. De geselecteerde sporter dient een eigen bijdrage te voldoen om aan de WTG deel te 

kunnen nemen. 

2. Per WTG wordt deze eigen bijdrage vastgesteld, zoals vastgelegd in de WTG procedure. 

 

Artikel 25 - Begeleiding 

Het Nederlands team wordt begeleid door een: 

1. Teamarts; 

2. Fysiotherapeut; 

3. Teammanager; 

4. Assistent teammanager (is afhankelijk van de omvang van het team); 

5. Teamcaptain voor elke sport. 

 

Artikel 26 - Supporters 

1. Supporters zijn van harte welkom en mogen met het team mee. 

2. De supporters dienen de werkelijke kosten voor 100% zelf te voldoen. 

3. Deze kosten worden vooraf kenbaar gemaakt, conform de WTG procedure. 
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6 ETDSC 

Artikel 27 - Deelname 

Alle sporters kunnen zich opgeven om eens in de twee jaar aan ETDSC deel te nemen, 

conform de specifiek daarvoor opgestelde ETDSC procedure. 

 

Artikel 28 - Selectie 

Voor deelname wordt niet geselecteerd, anders dan dat wordt deelgenomen aan de trainingen 

en teamdagen. Wel wordt verwacht dat voldoende sportniveau aanwezig is om blessures en 

ongelukken te voorkomen.  

 

Artikel 29 - Kosten 

De deelnemer dient alle kosten zelf te betalen, tenzij anders wordt medegedeeld. 

 

Artikel 30 - Begeleiding 

Het Nederlands team wordt begeleid door een Teammanager. 

 

Artikel 31 - Supporters 

1. Supporters zijn van harte welkom en mogen met het team mee. 

2. De supporters dienen de werkelijke kosten voor 100% zelf te voldoen. 
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7 Geldmiddelen 

Artikel 32 - Inkomsten 

Sport en Transplantatie kent de volgende inkomstenbronnen: 

1. Inschrijfgeld; 

2. Contributie; 

3. Donaties en giften; 

4. Sponsoring; 

5. Opbrengsten uit speciale acties; 

6. Rente van eigen middelen. 

 

Artikel 33 - Sportbudget 

De sportcommissie dient jaarlijks per sport een begroting in. In deze begroting worden kosten 

voor accommodaties, trainers en voor promotionele activiteiten, zoals inschrijfgelden voor 

toernooien en wedstrijden opgenomen. 

 

Het bestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van de financiële status en verwachte inkomsten het 

beschikbare budget per sport vast.  

 

Indien voor een sport onvoldoende geld beschikbaar is, wordt dit door de sportcoördinator met 

de sporters besproken en wordt voor een oplossing gekozen. Dit kan onder andere zijn dat het 

tekort door de sporters wordt bijbetaald, hiervoor specifiek een sponsor wordt gezocht of de 

sportactiviteiten op het budget worden bijgesteld.  

 

Artikel 34 - Projecten 

Voor overige activiteiten worden projecten benoemd. Per project wordt door het bestuur 

bepaald op welke wijze dit project kan worden gefinancierd, dit kan uit eigen middelen of 

door specifieke sponsoring worden gedekt. 

 

De tweejaarlijkse WTG is een goed voorbeeld van een project, waarvoor specifieke 

sponsoring wordt gezocht. 
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8 Slotbepalingen 

Artikel 35 - Kennis 

Ieder lid wordt geacht dit ledenreglement te kennen en daarnaar te handelen. 

 

Artikel 36 - Beslissingen 

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin dit ledenreglement niet voorziet. 

 

Artikel 37 - Wijzigingen 

Ieder lid kan schriftelijk of via email een verzoek tot wijziging of aanvulling van dit 

ledenreglement bij het bestuur indienen. 

 

Artikel 38 - Aansprakelijkheid 

Noch het bestuur, noch haar bestuursleden, commissieleden, sportcoördinatoren, trainers en/of 

vrijwilligers die door het bestuur zijn aangesteld, zijn tegenover de leden, hun erven of 

rechthebbenden en/of andere personen, aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, 

welke dan ook, die uit of bij deelneming aan trainingen, teamdagen, wedstrijden, toernooien 

en/of andere evenementen mochten ontstaan. 

 

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te 

sluiten in gevallen, waarin het uitsluiten van aansprakelijkheid op grond van de Nederlandse 

wetgeving niet is toegestaan. 

 

 

 

 


