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Huishoudelijk Reglement Skiclub Il Primo, Zwarteweg 5 te Bergen 
 
Het doel van Skiclub Il Primo (hierna: Il Primo) is het bevorderen van de beoefening van de 
skisport en aanverwante takken van sneeuwsport in Nederland met inachtneming van de 
belangen van de NSkiV.  
 
Het reglement kan op basis van het algemeen geldende stemrecht bekrachtigd worden door 
de algemene vergadering conform artikel 17 van de statuten. 
 
Artikel 1 Taken en bevoegdheden van het bestuur 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De voorzitter kan, samen met een 
andere bestuurder in de functie van vicevoorzitter, secretaris en/of de 
penningmeester, de vereniging vertegenwoordigen en als woordvoerder gelden.  

2. Alle uitgaande stukken dienen derhalve door de voorzitter en een medebestuurder 
met een bestuursfunctie als genoemd in artikel 1 lid 1 van dit reglement 
ondertekend te worden.  

3. Het is mogelijk een volmacht te verlenen door het bestuur waarbij andere personen 
worden gevolmachtigd tot vertegenwoordiging van de vereniging. 

4. De vicevoorzitter kan bij ontstentenis de voorzitter vervangen in zijn taken. 
5. De secretaris is betrokken bij de uitvoering van de administratie van de vereniging. 

De administratie kan aan anderen worden opgedragen.  
6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen 

conform artikel 8 van de statuten van de vereniging. Binnen het beheer van de 
geldmiddelen valt: innen van de contributiegelden en het bijhouden van de 
boekhouding. De penningmeester verzorgt, al dan niet tezamen met de financiële 
administratie een jaarlijkse begroting te presenteren tijdens de 
voorjaarsvergadering. Verder brengt de penningmeester verslag uit over het 
voorgaande verenigingsjaar in de najaarsvergadering.  

7. De penningmeester, en bij ontstentenis overige bestuursleden met de functie 
beschreven zoals in artikel 1 lid 1 van dit reglement, is gehouden de kascommissie 
inzage te geven in de kas en alle boeken en bescheiden en alle inlichtingen te 
verschaffen die de commissie van hem verlangt inzake zijn beheer.  

8. Goedkeuring van het jaarverslag en de financiële verslaglegging strekt tot decharge 
van het gehele bestuur, voor alle handelingen zoals beschreven in beide verslagen. 

9. Voor iedere betalingsopdracht namens de vereniging zijn (elektronische) 
handtekeningen vereist van ten minste twee bestuursleden.  

10. Tot slot dient de penningmeester de financiële administratie aan een onafhankelijk 
financieel deskundige voor te leggen waarna diens oordeel aan de kascommissie 
wordt voorgelegd.  

 
Artikel 2 Bestuursvergaderingen 
Bestuursvergaderingen worden naar behoefte door de voorzitter en een medebestuurslid 
zoals genoemd in artikel 1 lid 1, dan wel minimaal twee overige bestuursleden, belegd.  
Een bestuursvergadering is alleen tot besluiten bevoegd wanneer de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig is.  
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Artikel 3 Speciale commissies 
Het bestuur kan zich bij het vervullen van haar taken laten bijstaan door speciale 
commissies.  
Speciale commissies kunnen op voorstel van het bestuur of de algemene ledenvergadering 
worden ingesteld. De leden van de commissies worden door de algemene ledenvergadering 
voor een jaar benoemd.  
 
De volgende commissies behoren onder andere tot de mogelijkheden: 
- technische commissie 
- wedstrijdcommissie 
- kascommissie 
- beurscommissie 
- evenementencommissie 
- publiciteits-/redactiecommissie 
 
Artikel 4 Stemmingen  
Bij schriftelijke stemmingen op algemene ledenvergaderingen benoemen de voorzitter en 
een van de bestuursleden, zoals genoemd in artikel 1 lid 1, een stembureau uit twee 
aanwezige stemgerechtigde leden (indien de meerderheid van de vergadering zich door 
handopsteking akkoord geeft met betrekking tot deze benoeming) 
Alleen geldig zijn duidelijk ingevulde of op juiste wijze ondertekende stembiljetten. De 
instructie dient door het bestuur gegeven te worden ten aanzien van het uitbrengen van 
een geldige stem danwel wordt de instructie helder op het stembiljet vermeld.  
 
Artikel 5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  
De vereniging stelt zich ten doel maatschappelijk verantwoord haar bedrijfsvoering in te 
richten.  
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ook aan derden toegebracht, in de 
ruimste zin des woords. 
 
Artikel 7 Lidmaatschap  

1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. Vrij-ski-leden en leden die een 
lidmaatschap voor een jaar aangaan worden beschouwd als clublid.  

2. Aspirant-leden zijn leden die tijdelijk lessen volgen en gedurende deze periode 
aspirant-lid zijn. Door het verlengen van deze periode tot een jaar kan je het 
aspirant-lidmaatschap omzetten in een lidmaatschap. 

3. Het lidmaatschap wordt beëindigd door het opzeggen van het lidmaatschap conform 
de informatie zoals verstrekt door Il Primo. Daarnaast kan het worden beëindigd 
naar aanleiding van overige redenen bepaald in artikel 7 van de statuten.  

4. Daarnaast kent de vereniging door de ledenvergadering benoemde ereleden, leden 
van verdienste en erevoorzitters. 
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Artikel 8 Clubkleuren en naam- en logogebruik 
1. De kleuren van de club zijn rood, blauw en wit. 
2. Wedstrijdskiërs die uitkomen voor Il Primo en op die wijze worden ingeschreven 

voor wedstrijden worden geacht zich aan de kledingvoorschriften te houden zoals 
gesteld in de afspraken tussen Il Primo en haar wedstrijdskiërs.  

3. Gebruik van de clubnaam en/of het logo mag alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke 
(elektronische) schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Hiertoe dient een verzoek 
bij het bestuur ingediend te worden. 

 
Artikel 9 Accommodatie en overig 

1. De leden en bezoekers dienen als een goed huisvader met de accommodatie en 
materialen in de meest brede zin van het woord om te gaan. Dit is eveneens van 
toepassing op alle zaken die zich op het terrein van Il Primo bevinden. 

2. Leden en bezoekers dienen aanwijzingen van de skileraren, receptie-, horeca-, 
onderhoudspersoneel en bestuursleden op te volgen.  

3. Roken is verboden in alle gebouwen op het terrein. 
4. Het is mogelijk tegen een vergoeding kluisjes te huren en de ski-stal te gebruik voor 

opslag van skimateriaal. De gebruiker dient de spullen te voorzien van een deugdelijk 
slot. 

5. Il Primo is niet aansprakelijk voor vervreemding of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen, ook niet wanneer die ofwel in een kluisje, ofwel in de ski-stal zijn 
gestald.  

 
Artikel 10 Veiligheid 

1. Tijdens het gebruik van de banen wordt een ski-helm, welke voldoet aan de EN 1077 
norm, gedragen door jeugd tot en met 15 jaar. 

2. Tijdens slalomlessen wordt altijd een ski-helm, welke voldoet aan de EN 1077 norm, 
gedragen. 

3. Gedurende alle lessen worden handschoenen gedragen, armen en benen zijn 
bedekt.  

4. Indien men niet aan het gestelde in lid 1 tot en met 3 van dit artikel voldoet kan de 
leraar/baanbeheerder de skiër in kwestie verzoeken zich van deze zaken te voorzien 
en anders de baan/les te verlaten.  

5. Leden worden geacht de pisteregels te kennen. 
 

Artikel 11 Glijmiddelen 
Het gebruik van andere glijmiddelen zoals Il Primo die daartoe ter beschikking stelt zijn 
tijdens wedstrijden niet toegestaan.  
 
Artikel 12 Publiciteit en social media 
Wanneer men zich als medewerker, lid, bestuurslid of aspirant-lid uit laat over Il Primo dan 
dient dit met ‘gezond verstand’ te gebeuren. De persoon in kwestie is verantwoordelijk voor 
zijn of haar eigen uitspraken en kan hierop worden aangesproken. 
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Artikel 13  
1. 1.Het lidmaatschap geeft recht op het inschrijven voor alle vormen van lessen en 

door Il Primo georganiseerde evenementen alsmede het gebruik maken van de 
banen om vrij te skiën, te snowboarden en te langlaufen op de daartoe vastgestelde 
tijden.  

2. Het is niet toegestaan om les te geven behoudens lessen door geautoriseerde 
leraren van Il Primo.  

3. Il Primo behoudt zich het recht voor niet gevolgde lessen niet in te laten halen.  
4. Niet gevolgde lessen worden niet gerestitueerd. 

 
Artikel 14 
Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging worden middels website en 
schriftelijk ter inzage gesteld (schriftelijk op verzoek). 
 
Artikel 15  
Het bestuur kan altijd afwijken van de in artikel 13 gestelde regel. 
 
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur waarbij 
de statuten prevaleren. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der Statuten en van het 
Huishoudelijk Reglement alsmede alle verdere wettig vastgestelde en bekend gemaakte 
regels en bepalingen te kennen en zich hieraan te houden.  
 


