Huishoudelijk Reglement
MARS - Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten
Noord-Nederland

Algemene Bepalingen
Artikel 1.
De vereniging genaamd MARS – Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten
Noord-Nederland, is opgericht te Groningen op vijftien augustus tweeduizend en twaalf.
Artikel 2.
Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
statuten van de vereniging, zoals door de oprichtende leden vastgesteld en welke bij
notariële akte worden bekrachtigd.
Reglement van lidmaatschap
Artikel 3.
De vereniging kent:
– Gewone leden;
– Nieuwe leden;
– Ereleden;
– Bevroren leden;
Artikel 4.
Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt, aan de contributie
voldoen, tenminste een jaar en een dag aansluitend lid zijn geweest, lid zijn van de nationale
bond (H.E.M.A.-Bond Nederland) en gemiddeld tenminste een les per lesmaand gevolgd
hebben.
Artikel 5.
Nieuwe Leden zijn gewone leden, met dien verstande dat artikel 10 op hen van toepassing
is tot het moment dat zijn aan de omschrijving van van artikel 4 voldoen.
Artikel 6.
Ereleden worden benoemd door de ALV op voordracht van het bestuur. Zij zijn niet verplicht
tot het betalen van contributie. Tot ereleden worden benoemd natuurlijke personen, die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of haar doelstellingen.
Artikel 7.
Lidmaatschap gaat in na inlevering van het inschrijvingsformulier, de medische verklaring en
aansprakelijkheidsverklaring bij het secretariaat en acceptatie daarvan door het bestuur. Bij
weigering kan de ALV nog tot toelating besluiten, mits het aspirant-lid door tenminste twee
leden wordt aangedragen.
Artikel 8.
De contributie bedraagt 25 euro per maand en wordt via incasso geïnd.
Artikel 9.
Over de maanden juli en augustus zal geen contributie worden gerekend.

Artikel 10.
Nieuwe leden kennen dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Tijdens de
ledenvergaderingen hebben nieuwe leden stemrecht, echter met uitzondering van
beslissingen aangaande de statuten, het huishoudelijk reglement, bestuursfuncties en
royement. Deze uitzondering vervalt zodra nieuwe leden gewone leden worden, zoals
verwoord onder artikel 4.
Artikel 11.
Nieuwe leden worden automatisch gewoon lid, inclusief volledig stemrecht, na benoeming
tot bestuurslid of lid van de technische commissie.
Artikel 12.
Het is mogelijk om het lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden te
bevriezen. Hierna wordt het lidmaatschap in overleg met het lid automatisch geheractiveerd
dan wel beëindigd. Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om van deze termijn af
te wijken. Bevriezing kan uitsluitend via e-mail worden aangevraagd. Bevroren leden betalen
geen contributie en wonen geen trainingen bij.

Huisregels
Artikel 13.
Van alle leden wordt te allen tijden verwacht dat zij respectvol omgaan met hun wapens, hun
medeleden en hun (gast)instructeurs. Dit houdt onder meer in dat leden zich altijd zullen
moeten beseffen dat ook trainingswapens wel degelijk gevaar en verwondingen kunnen
opleveren voor de medemens.
Artikel 14.
De instructeurs behouden altijd het recht mensen uit de les te weren dan wel verwijderen
wanneer zij zich niet aan de in de statuten, reglementen of door de instructeur gestelde
gedragsregels houden.
Artikel 15.
Verenigingsmateriaal dient met respect te worden behandeld. Schade door roekeloos
gedrag en/of opzet wordt op de verantwoordelijke verhaald.
Artikel 16.
Andermans eigendommen worden enkel met uitdrukkelijke toestemming ter hand genomen.
Artikel 17.
De technische commissie bepaalt welke uitrustingsstukken (trainingswapens, persoonlijke
bescherming e.d.) toegestaan dan wel verplicht zijn. Dit is uitgewerkt in het
uitrustingsreglement.
Artikel 18.
Van leden wordt verwacht dat zijn hun persoonlijke bescherming binnen redelijk tijdsbestek
hebben aangeschaft, zoals uitgewerkt in het uitrustingsreglement.

Artikel 19.
De technische commissie bepaald wanneer het gebruik van stalen wapens is toegestaan.
Artikel 20.
Wapens worden slechts gebruikt naar opdracht van de instructeur(s).
Artikel 21.
Voor de hygiëne en veiligheid tijdens de lessen is het verplicht de nagels geknipt te hebben,
lang haar dient in een staart gebonden te zijn en sieraden dienen te worden afgedaan voor
aanvang van de les. Sieraden die niet af of uit kunnen moeten toereikend worden afgedekt.
Artikel 22.
Tijdens de lessen is het verboden onder invloed te zijn van alcohol, drugs, of medicijnen die
de reactie te zeer belemmeren. Bij twijfel besluit de (gast)instructeur of iemand mag
meedoen.
Artikel 23.
Tijdens de lessen wordt er van de leden een bepaalde inzet verwacht. Indien deze ontbreekt
hebben de instructeurs het recht het betreffende lid uit de les te verwijderen. Bij structureel
gebrek kunnen de instructeurs een zwaarwegend advies tot royement geven aan de
ledenvergadering. In een dergelijk geval treedt artikel 11.5 van de statuten per direct in
werking.
Artikel 25.
Leden dienen te allen tijden elkaars grenzen te respecteren. Zowel tijdens als buiten de les.
Artikel 26.
Discriminatie op welke basis dan ook, in lijn met art. 1 van de Nederlandse grondwet, wordt
niet getolereerd.
Artikel 27.
Bericht van verhindering is in het geval van afwezigheid gewenst.
Artikel 28.
Bij verhindering van training zal geen restitutie plaatsvinden.
Artikel 29.
Bij verhindering van de instructeur(s) zullen zij een sleutelbewaarder aanwijzen wie
verantwoordelijk is voor het beheer van het trainingsmateriaal en het openen/afsluiten van
de zaal.
Artikel 29.
Bericht met betrekking tot het meenemen van introducés is gewenst.
Artikel 30.
Van leden wordt verwacht dat zijn hun persoonlijke bescherming binnen redelijk tijdsbestek
hebben aangeschaft, zoals genoemd de betreffende reglementen.

Artikel 31.
Van leden wordt verwacht dat zij jaarlijks tenminste een ledenvergadering bijwonen.

Toernooien
Artikel 32.
Bij deelname aan toernooien verleent de vereniging op individuele basis het recht haar te
vertegenwoordigen. Deelname aan toernooien op persoonlijke titel is mogelijk, mits daarbij
de verenigingskleuren niet worden gevoerd.
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