
HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.S.K.V. SPARTACUS
Versie 1.1 (11 oktober 2015)

Hoofdstuk 1 Doel van de vereniging

Art. 1 T.S.K.V. Spartacus stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

Art. 2 T.S.K.V. Spartacus tracht haar doel te bereiken door:
a. Het organiseren van sportactiviteiten in de meest ruime zin.
b. Het organiseren van clinics.
c. Het bieden van een informatieplatform.
d. Het onderhouden van contacten met andere organisaties en instellingen.
e. Het organiseren van activiteiten op ander gebied dan krachtsport ter bevordering

van het onderling contact.

Art. 3 Onder studenten, ingeschreven aan Tilburg University, moet worden verstaan: iedereen
die op last van de Rector Magnificus van deze universiteit in het bezit is gesteld van een
collegekaart.

 Onder studenten, ingeschreven aan de Fontys te Tilburg en de Avans te Tilburg, moet
worden verstaan: iedereen die op last van de Directie van de betreffende HBO-instelling
in het bezit is gesteld van een bewijs van inschrijving. 

Hoofdstuk 2 Bestuur

Paragraaf 1 Samenstelling van het bestuur

Art. 1 Het bestuur van T.S.K.V. Spartacus bestaat  uit  ten minste 3 en ten hoogste 5 leden,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In parafgraaf 2 zijn de
taken beschreven voor het bestuur, ervan uitgaande dat een bestuur bestaat uit 3 leden:
voorzitter, secretaris, en penningmeester. Indien er meer of minder bestuursleden zijn,
dan moeten de taken verdeeld worden. 

Paragraaf 2 Bevoegdheden en werkzaamheden van het bestuur

Art. 2 De algemene bestuurstaak die voor alle bestuursleden geldt, omvat: 
a. Bestuursvergaderingen bijwonen en voorbereiden.
b. Het bijhouden van lopende zaken.
c. Het bepalen en uitvoeren van het beleid van de vereniging.
d. Medewerking verlenen tijdens evenementen van T.S.K.V. Spartacus.
e. De algemene representatie van T.S.K.V. Spartacus.
f. Bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken.
g. Ondersteuning van medebestuursleden.
h. Feedback  geven  en  innovaties  voorstellen  t.a.v.  het  fitnessbeleid  van  Tilburg

University.

Art. 3 De taken van de voorzitter omvatten, naast de in artikel 2 genoemde algemene bestuurs-
zaken:
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a. Het voorbereiden en leiding geven aan bestuursvergaderingen.
b. Het coördineren van het bestuur.
c. Beheren van contacten met het sportcentrum.
d. Het vertegenwoordigen van T.S.K.V. Spartacus naar buiten.
e. Het coördineren en organiseren van opvolging van het bestuur.

Art. 4 De  taken  van  de  secretaris  omvatten,  naast  de  in  artikel  2  genoemde  algemene
bestuurszaken:
a. Notuleren van bestuursvergaderingen.
b. Het voorbereiden van het beleid in samenwerking met de voorzitter.
c. Het beheren en constant updaten van de ledenadministratie.
d. Het bijhouden van het archief.
e. Het up-to-date houden van de betalende leden lijst in de webmail.
f. Het versturen en beantwoorden van e-mails.
g. Het verspreiden van de leden kortingskaart richting nieuwe leden.
h. Updaten van social media en nieuwsberichten op de website.

Art. 5 De taken van de penningmeester omvatten, naast de in artikel 2 genoemde algemene
bestuurszaken:
a. Het  beheer  van  financiële  zaken  bij  verschillende  evenementen  van  T.S.K.V.

Spartacus. 
b. Het bijhouden van de boekhouding.
c. Jaarlijks een begroting, de(tussentijdse-) realisatie en de jaarrekening van T.S.K.V.

Spartacus maken.
d. Het versturen, beoordelen en betalen van facturen.
e. Het monitoren van liquide middelen.
f. Contact houden met de bank.
g. Het maandelijks uitbetalen van de BodyenFitshop-commissie richting de bestellende

leden. Dus ook het onderhouden van BodyenFitshop als sponsor.
h. Alle aspecten omtrent de verenigingskleding.

Art. 6 Indien  er  geen  vervangend  bestuur  gevonden  kan  worden,  is  het  huidige  bestuur
verplicht zorg te dragen voor een zo spoedige mogelijke vervanging. Gedurende twee
maanden na het kenbaar maken van de intentie tot een bestuurswisseling, is het zittende
bestuurslid  verplicht  de  bestuurstaken  voort  te  zetten.  Indien  er  na  deze  tijd  geen
vervanging aangesteld is, mag het zittende bestuurslid aftreden na het organiseren van
een Algemene Leden Vergadering waar in besloten wordt hoe de organisatie voort gezet
wordt. 

Hoofdstuk 3 Commissies

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Art. 1 Commissies:
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a. Het bestuur kan commissies benoemen die zich de uitvoering en organisatie van
evenementen tot taak stellen.

b. Het bestuur installeert en déchargeert de commissies.

Art. 2 Contacten commissies:
a. Een door het bestuur aangewezen commissielid brengt indien er nieuws is verslag

uit van de voortgang van de organisatie aan het bestuur.

Paragraaf 2 Bepalingen met betrekking tot de financiën

Art. 3 Begroting commissies:
a. Voor de aanvang van de organisatie van een evenement dient het budget voor het

evenement goedgekeurd te worden door de penningmeester.

Art. 4 Iedere  uitgave  en  ontvangst  van  de  commissie  dient  verwerkt  te  worden  via  de
boekhouding van T.S.K.V. Spartacus.

. 
Art. 5 In alle gevallen waarin de bepalingen van dit hoofdstuk niet voorzien, beslist het bestuur

van T.S.K.V. Spartacus.

Hoofdstuk 4 Activiteiten

Art. 1 Clinics, borrels en dergelijken die georganiseerd worden door T.S.K.V. Spartacus. Deze
activiteiten  kunnen  op  diverse  locaties  plaatsvinden;  op  het  sportcentrum,  maar  ook
daarbuiten.

  

Paragraaf 1 Leden

Art. 2 De vereniging kent leden.
a. Iedereen die ingeschreven staat en contributie voldaan heeft wordt als lid gezien.
b. Niet  leden  kunnen  deelnemen  aan  activiteiten  indien  het  bestuur  van  T.S.K.V.

Spartacus hier toestemming voor geeft, en aan alle andere toegangseisen van de
locatie voldaan wordt. 

c. In gevallen die niet inpasbaar zijn in bovenstaande, besluit het bestuur van T.S.K.V.
Spartacus.

Art. 3 Het  recht  op deelname en het  verkrijgen van prijzen vervalt  indien er geen tijdige of
volledige  betaling  voor  het  desbetreffende  evenement  en/of  contributie  heeft
plaatsgevonden.

Art. 4 Leden kunnen zijn:
Iedereen die in het bezit is van een sportkaart die toegang verschaft tot het Sports
Center.
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Art. 5 Dispensatie van de bepalingen in hoofdstuk 4, artikel 3 kan door het bestuur van T.S.K.V.
Spartacus  verleend/opgelegd  worden  voor  bepaalde  activiteiten  indien  aan  de
voorwaarde van hoofdstuk 4, artikel 2 voldaan wordt.

Art. 6 De deelnemers onderwerpen zich aan de de door T.S.K.V. Spartacus vastgelegde en in
werking getreden reglementen, bestuursbesluiten en officiële mededelingen.

Paragraaf 2 Algemene bepalingen

Art. 7 De activiteit dient te passen binnen de doelstellingen en taken van T.S.K.V. Spartacus.

Paragraaf 3 Bepalingen met betrekking tot activiteiten van T.S.K.V. Spartacus

Art. 8 Bepalingen:
a. De organisatie kan worden toegewezen aan een commissie.
b. Op deze commissie is het bepaalde in hoofdstuk 3 van toepassing.
c. In geval de organisatie van het evenement niet in handen is van een commissie als

bedoeld in lid a, is hoofdstuk 3 van dit reglement van overeenkomstige toepassing,
met uitzondering van bepalingen die betrekking hebben op de interne structuur van
activiteiten-commissie.

d. In het onder lid c bedoelde geval brengt de organisatie verslag uit aan het bestuur,
telkens wanneer het bestuur dit wenst.

e. De organisatie brengt zelf verslag uit, telkens wanneer de feiten daartoe aanleiding
geven.

Art. 9 De begroting van de activiteit wordt in principe goedgekeurd door de penningmeester.

Art. 10 Bepalingen betreffende deelname:
a. Aan de activiteit  kan uitsluitend door studenten of  leden van T.S.K.V.  Spartacus

worden deelgenomen met als uitzondering de in artikel 2 van hoofstuk 4 vernoemde
externe deelnemers. 

Hoofdstuk 5 Supplementatie en verboden middelen

Art. 1 T.S.K.V. Spartacus distantieert zich van het gebruik van verboden middelen in elke vorm
voor het beoefenen van de sport. Onder verboden middelen verstaat men alle middellen
die door de Nederlandse wet verboden zijn om te bezitten, verhandelen en/of gebruiken.  

Art. 2 T.S.K.V. Spartacus informeert en adviseert over voedingssupplementatie welke niet onder
artikel 1 van hoofdstuk 5 vallen, gelijk aan de informatie en advies voorzieningen over
voeding  en  training  zoals  aangegeven  in  de  kernactiviteiten  van  T.S.K.V.  Spartacus
beschreven in hoofdstuk 1. 

Art. 3 De voedings- en supplementatieadvisiezen van T.S.K.V. Spartacus zijn er specifiek op
gericht  de gezondheid  en sportprestaties te ondersteunen en verbeteren.  Schadelijke
diëten, suplementen en/of doseringen worden afgeraden.
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Hoofdstuk 6 Algemene voorwaarden en Statuten

Art.1 Op elk lid van T.S.K.V. Spartacus of deelnemer aan een activiteit van T.S.K.V. Spartacus
zijn de meest recente Algemene Voorwaarden van T.S.K.V. Spartacus van toepassing.

Art. 2 Op elk lid van T.S.K.V. Spartacus of deelnemer aan een activiteit van T.S.K.V. Spartacus
is verplicht kennis te nemen van en akkoord te gaan met de meest recente Algemene
Voorwaarden  van  T.S.K.V.  Spartacus,  welke  verkrijgbaar  is  via
https://tskvspartacus.nl/over/algemene-voorwaarden/, of via verzoek aan het bestuur. 

Art. 3 Voor  ieder  lid,  bestuurslid,  commissielid  of  deelnemer  zijn  de  bepalingen  zoals
opgenomen  in  de  statuten  van  de  vereniging  van  toepassing.  De  statuten  van  de
vereniging zijn ter inzage opvraagbaar bij het bestuur van T.S.K.V. Spartacus.
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