
Huishoudelijk Reglement La Rapière 

(versie 2020-1) 

Artikel 1: Toetreden leden 

1. Tot de vereniging kunnen toetreden personen, die de leeftijd van 10 jaar bereikt 
hebben. Stemrechten van jeugdigen worden door een van de wettelijke 
vertegenwoordigers uitgeoefend. 

2. Het bestuur kan voor toelating een verklaring van medische geschiktheid verlangen.

3. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels de daarvoor geldende (aanmeldings)-
formulieren. 

4. Aanvang van een lidmaatschap is mogelijk op de eerstvolgende dag volgend op de 
aanmelding.

5. Vanaf de eerste dag van aanvang van het lidmaatschap is contributie verschuldigd. 

6. Het lidmaatschap kan maandelijks worden beëindigd op de eerstvolgende maand 
na schriftelijke (niet-mondelinge) beëindiging.

Artikel 2: Contributie 

1. De contributie wordt periodiek vastgesteld in de algemene ledenvergadering. 

2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de contributie voor junioren en senioren. 

Artikel 3: Betaling contributie 

1. De contributie dient volledig en bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Betaling geschiedt uitsluitend op de wijze zoals vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering. Per 28-01-2019 is dat via automatische incasso.

3. Op een schriftelijk bij het bestuur ingediend verzoek kan een lid bij ziekte, 
werkloosheid of om andere redenen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van 
contributiebetaling worden verleend. 

4. Bij wanbetaling van de contributie kan door het bestuur, of door de maître namens 
het bestuur, de toegang tot de schermzaal worden geweigerd. 

5. Bij wanbetaling wordt het lid door het bestuur geschorst en aan de algemene 
ledenvergadering voorgedragen voor royement. 

6. Bestuursleden en ere-leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 



Artikel 4: Begunstiging 

1. Begunstigers hebben vrije toegang op de door de vereniging te houden wedstrijden,
demonstraties en feestelijkheden. 

2. Begunstigers mogen de algemene ledenvergadering bijwonen en aan de 
besprekingen deelnemen, maar hebben geen stemrecht. 

3. Wanneer een begunstiger de aangegane geldelijke verplichtingen niet geheel of 
gedeeltelijk nakomt of handelingen pleegt of gedoogd welke in strijd zijn met de 
belangen van de vereniging, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, kan 
de begunstiger ontzegging krijgen van zijn rechten zoals aangegeven in artikel 4, lid
1 en/of lid 2. 

Artikel 5: Het Bestuur 

1. Het Bestuur bevat de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en 
bestuurslid. Meerdere bestuursfuncties kunnen in één persoon verenigd worden. 

2. De voorzitter wordt gekozen door de ledenvergadering; de overige functies worden 
binnen het bestuur in onderling overleg verdeeld. 

3. Het Bestuur kan uit haar midden, uit de leden of andere vrijwilligers personen 
belasten met een specifieke taak. Het uitoefenen van die taak wordt geacht als 
zijnde uitgevoerd door het Bestuur en valt onder haar reguliere 
verantwoordelijkheid. 

4. De vereniging vrijwaart, rekening houdend met het wettelijk bepaalde daaromtrent, 
tegen enige persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden en personen, 
zoals bedoeld in art. 5 lid 3. van dit Huishoudelijk reglement. 

Artikel 6: Gebruik van schermmateriaal van de vereniging 

1. Indien een lid er de voorkeur aan geeft gedurende het eerste jaar lidmaatschap 
schermmateriaal van de vereniging te gebruiken, kan dit gebruikt worden van de 
vereniging, voor zover de voorraad strekt. Maximaal binnen een jaar dient men in 
het bezit te zijn van de basisuitrusting (de basisuitrusting bestaat uit een wapen, 
handschoen, masker, vest en broek). 

2. Huur van het schermmateriaal is mogelijk voor de kledingstukken (masker, 
handschoen, schermvest en -broek en fil de corps) voor € 2,50 per item. 

3. Het schermmateriaal van de vereniging dient aanwezig te blijven in de schermzaal 
en dient door gebruiker, na beëindiging van zijn activiteiten, opgeruimd te worden in
de afsluitbare ruimte. 

4. Om wedstrijdbezoek mogelijk te maken stelt het bestuur wedstrijdkleding en 
schermwapens ter beschikking voor zover voorradig.

5. Uitzonderingen hierop kunnen in overleg met het bestuur, of namens het bestuur 
door de maître, worden gemaakt. 



Artikel 7: Gebruik van overig materiaal van de vereniging 

1. De vereniging beschikt over allerlei materiaal ter ondersteuning van de 
schermsport. Dit materiaal staat ter beschikking van de leden na goedkeuring van 
het bestuur of namens het bestuur door de maître. 

2. Het overig materiaal van de vereniging dient aanwezig te blijven in de schermzaal 
en dient door gebruiker, na beëindiging van zijn activiteiten, opgeruimd te worden in
de afgesloten ruimte. 

Artikel 8: Schade en vergoeding 

1. Indien met geleend en/of beschikbaar gesteld materiaal van andere schermers of 
vereniging wordt geschermd en dit wordt beschadigd, dient de gebruiker de kosten 
van reparatie te vergoeden, tenzij in onderling overleg anders wordt 
overeengekomen. 

2. Indien reparatie niet mogelijk blijkt, zulks uitsluitend ter beoordeling van de 
materiaalmeester van de vereniging, dient vervanging door nieuw op kosten van de 
gebruiker te geschieden. 

3. Schade aan gebouw, in de ruimste zin des woords, of aan een in het gebouw 
aanwezige installatie of toestel, dient op kosten van de veroorzaker naar genoegen 
van de exploitant/verhuurder te worden gerepareerd. 

Artikel 9: Zaalreglement 

1. Alle aanwezigen in de schermzaal zoals maîtres, zaalassistenten, schermers, 
scheidsrechters en toeschouwers dienen te voldoen aan het bepaalde in een 
eventueel door het bestuur vast te stellen Zaalreglement. 

2. Leden die actief deelnemen aan de lessen en/of wedstrijden dienen beschermende 
aanvullende kleding te dragen, conform de richtlijnen van de KNAS en haar 
verzekering. 

3. Mocht de verzekering van de vereniging daarenboven aanvullende eisen stellen zijn
deze richtlijnen bindend. 

Artikel 10: Gedrag in de schermzaal 

1. Alle leden van de vereniging, toeschouwers, genodigden en anderen, die zich 
begeven in de schermzaal, dienen zich als gast te gedragen en eigendommen van 
ieder ongemoeid te laten. 

2. Het Bestuur, of namens het Bestuur maître, assistent maître en zaalassistent, ziet 
toe op het gedrag in de schermzaal. 

3. Het Bestuur, of namens het Bestuur maître, assistent maître en zaalassistent, is 
bevoegd iemand, zonder nadere toelichting, de toegang tot de zaal te ontzeggen en
deze, desnoods met behulp van daartoe bevoegde(n) te (doen) verwijderen uit de 
zaal. 

4. Het lidmaatschap kan door het Bestuur beëindigd worden, indien een (jeugd)lid na 
twee mondelinge en een schriftelijke waarschuwing volhardt in door het Bestuur 
ongewenst gedrag.



Artikel 11: Persoonlijke eigendommen 

1. De vereniging en haar bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, 
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Waardevolle persoonlijke 
eigendommen dienen dan ook niet onbeheerd in de kleedruimte te worden 
achtergelaten. 

Artikel 12: Verzekering leden 

1. Lidmaatschap van een nationale schermbond in Nederland, België of Duitsland is 
voorgeschreven voor alle leden. Het lidmaatschap van een andere dan 
Nederlandse bond (KNAS) moet via een lidmaatschapskaart aangetoond worden bij
de secretaris van de vereniging.

2. De leden van de vereniging worden door de vereniging als lid van de KNAS 
ingeschreven bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar, waardoor zij tevens zijn 
verzekerd tegen ongevallen tijdens het schermen. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap van de vereniging blijft het lid bondslid gedurende de rest van het 
kalenderjaar. Er vindt geen restitutie plaats van de bondscontributie.

3. Omwille van verzekeringsvoorwaarden van zowel de vereniging als KNAS dienen 
de aansprakelijkheidsverzekeringen van de vereniging én KNAS beschouwd te 
worden als een achtervang-verzekering, voor geval de persoonlijke 
aansprakelijkheidsverzekering van het lid of diens ouders niet of onvoldoende in de 
aansprakelijkheid zou voorzien. 

Artikel 13: Deugdelijke kleding en schermmateriaal 

1. In verband met de veiligheid tijdens het schermen voor de schermer zelf en de 
tegenstander(s) zijn de leden verplicht zelf hun kleding en materiaal in een 
deugdelijke en veilige staat te houden. 

2. Eventuele aanwijzingen het Bestuur, of namens het Bestuur de maître, assistent 
maître en zaalassistent, hieromtrent dienen strikt opgevolgd te worden. 

Artikel 14: Niet voorziene aangelegenheden 

1. In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 
besluit het Bestuur (de gang van zaken).

Vastgesteld door de Algemene LedenVergadering op 27-01-2020


