Reglement associatieprocedure
Reglement, vastgesteld door de algemene ledenvergadering, als uitwerking van hetgeen gesteld in
het Huishoudelijk Reglement.
Algemeen
H.E.M.A.-clubs kunnen zich in beginsel alleen associëren met de H.E.M.A.-bond Nederland (verder:
de bond). Wanneer een club de associatieprocedure met succes heeft doorlopen en volledig
geassocieerd is, worden alle beoefenaars van deze club automatisch lid van de bond.
I. Rechten en plichten van geassocieerden
Geassocieerden en aspirant-geassocieerden hebben bepaalde rechten en plichten.
Geassocieerde

Aspirant-geassocieerde

Stemrecht op ALV

Ja, op basis van aantal
beoefenaren

Nee

Spreekrecht op ALV

Ja

Ja

Logogebruik

Ja

Nee

Vermelding op website

Ja

Nee

Commissies

Ja

Ja

Verzekering

Ja

Nee

Ledenpas

Ja

Nee

Rechten

ontwikkelingsondersteuning Ja
(cursussen, advies ed.)

Ja

Plichten
Betalen contributie

Ja, contributie op basis van
aantal beoefenaren.

Ja, een éénmalig bedrag volgens de
begroting tbv. de auditcommissie

Inzicht in gegevens
beoefenaars

Ja

Ja

Voldoen aan
associatiecriteria

Ja

Nee, voldoen aan de criteria is
echter wel nodig om volledig
geassocieerd te worden.

Participatie

Ja, actieve bijdrage aan het
verbreiden van de historische
krijgskunsten wordt verwacht

Nee, actieve bijdrage wordt
gewaardeerd, maar het voldoen aan
de associatiecriteria heeft prioriteit

Aanvraag voor associatie
De aanmeldingsprocedure voor een H.E.M.A.-club die zich met de bond wil associëren ziet er als
volgt uit:
De club dient zich schriftelijk aan te melden, dat wil zeggen per brief of per e-mail. Binnen redelijke
termijn na deze aanmelding dient de club de volgende zaken eveneens schriftelijk in te sturen:

− En document met de gegevens van de club (de naam waaronder de club is geregistreerd bij
de KvK, een KvK-nummer, het postadres, een url van de website van de club)
− De contactgegevens van alle bestuursleden van de club (e-mailadres en telefoonnummer)
en een organogram/beschrijving van de organisatiestructuur.
− De meest recente ledenlijst/lijst van beoefenaars, met daarin tenminste de volgende
gegevens van elke beoefenaar: volledige naam, geboortedatum, adres en e-mailadres. Wij
gaan vertrouwelijk met deze gegevens om (Zie hiervoor het in het HR vastgelegde
privacyreglement).
− Een schriftelijke verklaring dat de club aan de criteria voldoet of binnen redelijke termijn
aan de criteria verwacht te voldoen.
− Daarnaast kost aanmelding een éénmalig bedrag ten behoeve van de auditcommissie,
hetwelk is vastgesteld in de begroting.
Na ontvangst van de bovenstaande gegevens wordt de club per bestuursbesluit aspirantgeassocieerd. De club heeft vanaf dat moment moment maximaal een jaar de tijd om aan de
associatiecriteria te voldoen (zie daarvoor de eveneens in het HR vastgelegde associatiecriteria).
Een club is tenminste een half jaar aspirant-geassocieerd. Wanneer een club aan de criteria
voldoet kan het met het bestuur overleggen om een datum voor de officiële audit af te stemmen
(zie daarvoor het eveneens in het HR vastgelegde auditreglement). Na de audit brengt de
auditcommissie een advies uit aan het bestuur, op basis waarvan het bestuur de volledige
associatie kan toekennen.

