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LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 1
Gelet op artikel 4 lid 3 van de statuten kan een lid zijn/ haar lidmaatschap voor het komende jaar uiterlijk 30 november
van het lopende verenigingsjaar schriftelijk opzeggen bij de abactis.

ARTIKEL 2
Gelet op artikel 3 lid 1 van de statuten worden de kosten die de ACLO aan de vereniging doorberekent, in geval van het
niet ingeschreven staan van een lid bij de ACLO op het desbetreffende lid verhaald.

ARTIKEL 3
De contributie bedraagt 35 euro vanaf 1 januari 2013.

ARTIKEL 4
Het is mogelijk om voor een dispensatiekaart een subsidie van 25 euro te krijgen. Dit moet voor 1 september van het jaar
waarin je de kaart hebt ontvangen bij het bestuur worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor actieve leden, te
bepalen door het bestuur.

ARTIKEL 5
Leden zonder een Nederlandse bankrekening dienen alle aan de vereniging verschuldigde bedragen vooraf contant te
betalen.

PROEFLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 6
De GSAC kent per verenigingsjaar een proeflidmaatschap periode, te weten van 1 september tot en met 30 november.
Degene die proeflid wenst te worden dient zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur. Een proeflid is geen lid in de
zin van de statuten en heeft dus ook niet de rechten en plichten van een lid.

ARTIKEL 7
Een proeflid heeft recht op de exemplaren van het verenigingsorgaan, de ZigZag, die in de periode van
zijn/haar proeflidmaatschap verschijnen. Een proeflid heeft in principe de mogelijkheid om deel te nemen aan
een introductieweekend.

ARTIKEL 8
1)

Het proeflidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het proeflid.
b. Door opzegging door het proeflid.
c. Door overgang naar lidmaatschap met inachtneming van artikel 3 van de statuten.

2)

Opzegging van het lidmaatschap door een proeflid kan slechts schriftelijk gebeuren vóór 1 december. Het
proeflid geeft daarmee te kennen geen lid te willen worden.

3)

Indien het lidmaatschap niet vóór 1 december wordt opgezegd, dan wordt de eerder gedane
proeflidmaatschapsaanmelding automatisch als een per 15 oktober bij het bestuur ingediende
lidmaatschapaanmelding beschouwd, gelet op artikel 3 lid 2 van de statuten.

ARTIKEL 9
De kosten voor het proeflidmaatschap bedragen 10 euro vanaf 1 september 2006.
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WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 10
De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der Huishoudelijk Reglementen, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering.

ARTIKEL 11
Bij een oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot wijziging van de Huishoudelijke Reglementen
dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.
Zij die de oproeping tot de ledenvergadering doen, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

ARTIKEL 12
De abactis zorgt ervoor dat tijdens de ledenvergadering het Huishoudelijk Reglement en statuten ter inzage liggen.
Dit wordt namens de ledenvergadering gecontroleerd door een lid van de adviescommissie.

OPLEIDING
Lijst van afkortingen:
Kvb
IT
IV
OV
AK
SKB2
SKI-3
PB
BE
LC
BLS
BS

Klimvaardigheidsbewijs
Indoor Toprope
Indoor Voorklimmen
Outdoor Voorklimmen
Adventure Klimmen
Sportklimbegeleider niveau 2
Sportkliminstructeur niveau 3
Praktijkbegeleider
Beoordelaar
Leercoach
Basic Life Support
Bergsport specifieke EHBO

ARTIKEL 13
De in deze artikelen vermelde statussen en functies zijn erkend als zodanig door de Koninklijke Nederlandse
Klim en Bergsport Vereniging (NKBV).

ARTIKEL 14
1)

De eisen waaraan voldaan moet worden alvorens te beginnen aan de opleiding van SKB-2, SKI-3, PB,
BE en LC:
a. Kandidaat geeft aan nog een tijd actief te zullen blijven voor de GSAC in de te behalen functie.
b. Kandidaat moet aannemelijk kunnen maken dat hij/zij mee zal gaan op GSAC-weekenden
(behalve SKI-3 IT en SKI-3 IV).

2)

De opleidingscommissie brengt advies uit over een kandidaat aan het bestuur.

3)

Het bestuur neemt het definitieve besluit over deelname van de betreffende kandidaat aan de
betreffende opleiding.
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ARTIKEL 15
Vergoedingen met betrekking tot opleidingen tot SKB-2, SKI-3 (IT, IV, OV, AK), PB, BE en LC:
1)

GSAC vergoedt de opleidingskosten naar redelijkheid. Besluit over de hoogte van de vergoeding wordt
gedaan door gezamenlijke bepaling van opleidingscommissie en bestuur.

2)

GSAC doet een tegemoetkoming in de reiskosten tot een bedrag van maximaal €150,- per
opleidingsniveau.

3)

Klimmateriaal dat tijdens de opleiding noodzakelijk is, wordt door de GSAC ter beschikking gesteld.

4)

BLS + BS voor SKI-3 (OV en AK)
a. De scholingskosten worden voor de helft door de GSAC vergoed. De andere helft dient de
kandidaat zelf te declareren bij de NKBV. Indien de kandidaat niet binnen 2 jaar geslaagd is voor
zijn SKI-3(OV of AK) dient hij de door de GSAC betaalde kosten te betalen aan de GSAC.
b.

Als de deelnemer niet binnen 1 jaar geslaagd is voor zijn SKI-3 (OV of AK) titel, moet de deelnemer
zelf regelen dat zijn BLS-certificaat verlengd wordt. De kosten hiervoor moet hij/zij zelf betalen.

c.

GSAC stelt een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal €25,- ter beschikking voor het
reizen naar de scholing. Declaratie op basis van bonnetjes en kaartjes.

ARTIKEL 16
Opleidingskosten en reiskosten betreffende opleiding kunnen gedeclareerd worden:
a)

Voor SKI-IT en SKI-IV: nadat de instructeur eenmaal cursus heeft gegeven in zijn nieuwe functie voor de
GSAC;

b)

Voor SKI-OV en SKI-AK: nadat de instructeur tweemaal mee op weekend is geweest in zijn nieuwe
functie voor de GSAC;

c)

Voor PB, BE en LC: zodra de PB/BE/LC actief is in zijn functie;

ARTIKEL 17
Vergoedingen met betrekking tot bijscholingen.
a)

Kaderleden kunnen tot 75% van de gemaakte reiskosten, voor het behalen van licentiepunten,
declareren bij de GSAC.

b)

Het maximaal te declareren bedrag wordt vastgesteld op basis van de kosten van het openbaar vervoer,
2e klasse.

a)

Declaraties dienen te geschieden op basis van bonnetjes en kaartjes.

ARTIKEL 18
Het bestuur nodigt één a tweemaal per verenigingsjaar alle, bij de GSAC ingeschreven
leden/ereleden/donateurs, die bij de NKBV staan ingeschreven als sportklimbegeleider, sportkliminstructeur,
tourski-instructeur of alpiene instructeur, uit voor een vergadering, de instructeursvergadering geheten. Deze
vergadering geeft advies aan het bestuur over zaken m.b.t. het alpiene gebeuren en aanverwante zaken. Zoals
daar zijn nieuw aan te schaffen materiaal.

ADVIESCOMMISSIE
ARTIKEL19
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De vereniging kent een adviescommissie. De bevoegdheden van de adviescommissie, de wijze van benoeming van de
leden van de adviescommissie en de overige bepalingen omtrent het functioneren van de adviescommissie worden
vastgelegd in de statuten van de adviescommissie. Deze statuten zijn te allen tijde op te vragen bij het bestuur van de
GSAC.

KASCOMMISSIE
ARTIKEL 20
1) De fiscus en weekendcommissaris dienen ten minste vier weken voor de halfjaarlijkse ALV en de overdrachts-ALV
een naar hun inzien kloppende en complete rekening te overleggen aan de kascommissie.
2) De begrotingen voor het komende jaar dienen ten minste twee weken voor de overdrachts-ALV ingediend te
worden bij de kascommissie.

NOODFONDS
ARTIKEL 21
Het noodfonds is een fonds, waaruit schade, ontstaan aan eigendommen, gebruikt ten behoeve van de GSAC kan
worden vergoed.

ARTIKEL 22
In het fonds wordt jaarlijks een bedrag van 100 euro gestort, tot een maximum van 1.000 euro bij afsluiting van
het boekjaar.

ARTIKEL 23
Er wordt uitgekeerd indien:
a)

De schade niet het gevolg is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

b)

De schade niet door een verzekering gedekt wordt.

c)

De schade redelijkerwijs te hoog is of het onmogelijk is de schade hoofdelijk om te slaan over de bij de GSAC
activiteit betrokken personen.

d)

De schade niet het gevolg is van normale slijtage.

ARTIKEL 24
Een aanvraag tot uitkering dient schriftelijk aan de abactis te worden gericht binnen drie maanden na het voorval.

ARTIKEL 25
De uitkering:
a.

Kan 375 euro niet te boven gaan.

b.

Is een bedrag ten behoeve van de goedkoopst mogelijke reparatiekosten, nadat deze kosten zijn gemaakt.

ARTIKEL 26
De beslissing t.a.v. het uit te keren schadebedrag:
a.

Wordt genomen door het bestuur indien het bedrag niet meer dan 125 euro bedraagt en indien de
aanvrager geen bestuurslid is.

b.

Wordt in alle gevallen genomen door de Algemene Ledenvergadering.
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ARTIKEL 27
Een lid heeft op de eerst volgende ALV het recht in beroep te gaan tegen een bestuursbesluit m.b.t. zijn/haar
aanvraag.

WEEKENDEN

ARTIKEL 28
1)

14 dagen vóór de avond van vertrek heeft het bestuur de deelnemerslijst bekend gemaakt.

2)

Mogelijkheid tot afzegging kan t/m 8 dagen voor vertrek bij het bestuur voor 17.00 uur. De GSAC
regelt vervanging.

3)

Zegt een deelnemer af na deze periode dan dient hij/zij zelf, in samenwerking met het bestuur, voor
vervanging te zorgen. Wordt er in dit geval geen vervanging gevonden, dan draait de deelnemer zelf
voor de gemaakte kosten op.

ARTIKEL 29
1)

Deelnemers van een klimweekend dienen zelf zorg te dragen voor een verzekering voor ongevallen
voortkomend uit bergsportactiviteiten.

2)

Als een lid een andere verzekering heeft dan een NKBV-verzekering, heeft het bestuur het recht om
hem/haar deelname aan het weekend te ontzeggen.

ARTIKEL 30
1)

Bij het ter beschikking stellen van een auto aan de GSAC tijdens een klimweekend keert de GSAC de
volgende vergoedingen uit:
a. Kilometervergoeding à 3 cent per gereden kilometer ter compensatie van afschrijving van de auto
en risico op schade
b. Vergoeding van brandstofkosten. Deze wordt bepaald door uit te gaan van een verbruik van 1 liter
op 15 gereden kilometers en de dan geldende brandstofprijs.

2)

Het ter beschikking stellen van een auto aan de GSAC is buiten de kilometervergoeding geheel op eigen
risico.

ARTIKEL 31
1)
a.
b.
c.

Indien schade ontstaat aan een gehuurde auto of bus wordt 75% van de kosten evenredig verdeeld
over de deelnemers. De overige 25 % wordt betaald door de GSAC.
Dit uitgezonderd deelnemers die een auto ter beschikking hebben gesteld tijdens het betreffende
weekend.
Indien er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag, dit ter beoordeling van het bestuur, wordt de
schade verhaald op de bestuurder.

2)
a.

b.
c.

Indien de GSAC een boete ontvangt, wordt zo snel mogelijk door het bestuur contact gezocht met
de deelnemers van het desbetreffende weekend. Deze bepalen vervolgens of er protest wordt
ingediend.
Als er geen protest wordt ingediend of als het wordt afgekeurd, worden de kosten evenredig
verdeeld over de deelnemers.
Indien er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag, dit ter beoordeling van het bestuur, wordt de
boete verhaald op de bestuurder.
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ARTIKEL 32
Bij vermissing van of schade aan GSAC-materiaal tijdens een klimweekend worden de kosten verdeeld over alle
deelnemers.

ARTIKEL 33
1) De kosten voor een GSAC klimweekend bedragen:
Weekend

Deelnemers (behalve deelnemers met
functie SKI-3 (OV en AK)en SKB-2
outdoor)

Ith (2 dagen)

€ 38,00

Overig (2 dagen)

€ 44,00

Verzekering

€ 7,50 per introweekend

Vanaf 3 dagen

Aan de hand van de begroting wordt naar
redelijkheid een bedrag vastgelegd door de
weekendcommissaris voor de kosten per
deelnemer. Deze moet van te voren
bekend worden gemaakt en goedgekeurd
door de ALV.

2) Deelnemers met functie SKI-3 (OV en AK) en SKB-2 krijgen 50% korting op de weekendprijzen bijeen normale
kader – deelnemer verhouding (1:2).
3) De kosten en verantwoordelijkheid voor het regelen van een klimjaarkaart zijn voor de deelnemer. Per
weekend naar België krijgt iedere deelnemer €4,00 tegemoetkoming in de kosten met een jaarlijks maximum van
de totale kosten van een klimjaarkaart.

ARTIKEL 34
Wanneer er geen kopie van het rijbewijs afgegeven wordt bij het verhuurbedrijf, is het aan de betreffende deelnemer
verboden het vervoersmiddel te besturen.

M ATERIAAL
ARTIKEL 35
1)

De huur van materiaal moet tenminste 1 week voor afhalen bij de materiaalcommissaris worden aangevraagd.

2)

De huurder betaalt een borg van 10 euro per stuk gehuurd materiaal of tekent een machtiging voor het gehuurde
materiaal.

3)

Het gehuurde materiaal dient met de grootst mogelijke zorg behandeld te worden.

4)

Het materiaal moet uiterlijk op de afgesproken inleverdatum weer ingeleverd zijn. Bij verhindering dient de
materiaalcommissaris geïnformeerd te worden. Is het materiaal 1 week na de afgesproken datum nog niet
ingeleverd dan geldt er een boete van 5 euro. Voor elke daaropvolgende week komt daar een bedrag van 2,50
euro bovenop.
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5)

De huurder is verplicht eventuele schade, die is ontstaan aan het materiaal, zo snel en uitvoerig mogelijk te
melden aan de materiaalcommissaris.

6)

In geval van schade aan het materiaal, ontstaan in de periode van verhuur, zullen de kosten die door de schade
ontstaan zijn, verhaald worden op de huurder.

7)

Na inlevering van het gehuurde materiaal zal de huurder de borg (eventueel) minus het huurbedrag terugkrijgen.

8)

Het huren van klimmateriaal voor sportklimmen is alleen mogelijk door leden met het daarvoor vereiste
niveau.

9)

Alpiene-materiaal wordt alleen verhuurd aan leden die een cursus volgen of aan mensen die een C 1-cursus hebben
gevolgd.

10) De materiaalcommissaris heeft de bevoegdheid leden van materiaalhuur te ontzeggen, voor de maximale periode
van één jaar.

ARTIKEL 36
Voor elke overdrachts-ALV controleren de oude en kandidaat materiaalcommissaris het materiaal en de gidsjesvoorraad op
compleetheid en maken een materiaaloverzicht. Dit dient gerapporteerd te worden tijdens de overdrachts-ALV.

MUUR
ARTIKEL 37
1)

Leden die willen klimmen op de klimmuur dienen te beschikken over een muurkaart en een ACLO-kaart.

2)

Mensen die voor het bouwen van routes of opleidingsdoeleinden gebruikmaken van de klimmuur, dienen te
beschikken over een opleiding-/routebouwkaart of een muurkaart.

3)

Alvorens te gaan klimmen, moet de muurkaart ingeleverd worden bij de portier.

4)

Gebruikers van de klimmuur klimmen geheel op eigen risico en nemen zelf de verantwoording over het
gebruikte materiaal.

5)

Een lid mag zelfstandig topropen op de ACLO muur indien hij/zij beschikt over het niveau van Kvb-IT of
vergelijkbaar niveau.

6)

Een lid mag zelfstandig voorklimmen op de ACLO muur indien hij/zij beschikt over het niveau van Kvb-IV
of vergelijkbaar niveau.

7)

Zekeren is niet toegestaan middels een HMS (uitgezonderd in cursusverband), wel met bijvoorbeeld een
abseilacht, GriGri, ATC, enz.

8)

Degene die als laatste de klimmuur verlaat moet zorgen dat alle touwen opgeschoten zijn en de bouldermatten in
lengterichting langs de muur liggen (dus niet op de tennisbaan).

9)

Bouwen mag na overleg met de muurcommissaris.

10) De te bouwen moeilijkheidsgraad wordt afgesproken met de muurcommissaris.
11) De muurcommissaris heeft het recht routes te veranderen of er uit te schroeven.
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