VASTELAOVESVERENIGING

“DE SJOUTVOTTE”

Opgerich 16 januari 1960, Keun. Goedgek. 2 maart 1973 (75), Lid SGVV – BCL –NBCD

Postbus 342, 6160 AH Geleen

Protocol: Tienerlid
1) Leeftijd:
• Alle jongens die te oud zijn voor de jeugdraad doordat ze de basisschool hebben
verlaten en te jong zijn voor het lidmaatschap van juniorlid van verdienste kunnen
lid worden van de vereniging als Tienerlid.
• Dit geldt met name voor jeugdraadsleden die vanwege hun leeftijd de jeugdraad
moeten verlaten, en voor aftredende jeugdpresidenten die nog te jong zijn voor het
lidmaatschap als juniorlid van verdienste.
Door dit lidmaatschap kunnen zij toch verbonden blijven met de vereniging.
• Het lidmaatschap als tienerlid stopt automatisch aan het einde van het
verenigingsjaar (31 maart) volgend op het bereiken van de 15 jarige leeftijd.
• Na het bereiken van de 15 jarige leeftijd heeft het tienerlid de mogelijkheid om toe
te treden als junior lid van verdienste. Hierbij wordt dan de normale procedure
gebruikt om als lid tot de vereniging toe te kunnen treden. (Stemming etc.), zie
verder het protocol ‘Juniorlid van verdienste’
2)Toestemming
• Een aspirant tienerlid dient toestemming van ouder(s)/opvoeder(s) te hebben
alvorens zich op te geven.
• Gesprek.
Tijdens het laatste seizoen waarin het aspirant lid in de jeugdraad zit zal, zowel
met hem als met de ouders gesproken worden over het tienerlidmaatschap, waarin
uitgelegd zal worden wat de bedoeling is van het tienerlidmaatschap. Dit gesprek
wordt gevoerd door leden van de commissie jeugd.
• Toetreding.
Doordat het tienerlidmaatschap in het leven is geroepen om de aftredende leden
van de jeugdraad de kans te bieden verbonden te blijven met de vereniging wordt
afgeweken van de procedure waarbij gestemd moet worden over toelating tot de
vereniging door de aanwezige leden op de jaarvergadering.
De toelating tot de vereniging wordt dan ook beperkt tot de periode die in artikel 1
wordt genoemd.
Voor de toetreding van het aspirant tienerlid tot de vereniging is goedkeuring van
het bestuur vereist.
3) Verwachting
• Taken.
Het tienerlid kan worden ingezet bij voorbereidingen, assistentie in de uitvoering en
opruimen van deze activiteiten. Dit zal altijd in overleg met de commissie jeugd en
onder leiding van de vereniging gebeuren.
• Tijdsafspraken
Het tienerlid is zelf verantwoordelijk om tijdsafspraken met
vereniging/ouder(s)/opvoeder(s).
• Gedrag
• Een tienerlid dient zich er van bewust te zijn dat hij een lid is van de vereniging en
zich dienovereenkomstig moet gedragen.
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• Gebruik alcohol, verdovende middelen en rookwaren
Gebruik van alcoholische dranken, verdovende middelen en rookwaren zijn voor
de tienerleden niet toegestaan (NIX18)
• Uiterlijke versieringen
• Oorbellen, piercings en tatoeages mogen niet zichtbaar gedragen worden
• Lidmaatschap
• Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel verenigingsjaar (van 1
april tot en met 31 maart) m.u.v. de periode van aftreden op de jeugdzitting tot de
eerstvolgende 1 april.
Kleding
• Kleding van tienerlid bestaat uit:
ü Steek (beschikbaar gesteld door vereniging)
ü Zwarte broek
ü Wit Overhemd
ü Zwarte schoenen
ü Jaarorde Sjoutvotte van het jaar waarin het tienerlidmaatschap aanvaard
wordt
• Voorgeschreven kleding mag alleen tijdens officiële activiteiten van de vereniging
worden gedragen.
• Indien het tienerlid na een activiteit van de vereniging een andere activiteit (niet van
de verenging) heeft dan dient hij zich eerst om te kleden zodat hij niet meer
herkenbaar meer is als tienerlid.
• Kleding dient netjes en verzorgd gedragen te worden.
4) Contributie:
• Het bestuur van de vereniging heeft de contributie voor een verenigingsjaar voor
een tienerlid vastgesteld op € 11,-. Dit bedrag dient voor 31 maart van het lopende
verenigingsjaar (1 april tot 31 maart) te zijn voldaan.
5) Algemeen:
• Tienerleden vallen onder de commissie jeugd
• Kleine kas:
Indien een tienerlid bij activiteiten aanwezig is waarbij door de vereniging
consumpties worden genuttigd uit de “kleine kas”,en hij hiervan gebruik maakt, dan
wordt verwacht dat het tienerlid of ouder van het tienerlid zich meldt bij de
beheerder van de “kleine kas”om met hem de noodzakelijke vergoeding te
verrekenen. Het tienerlid kan ook besluiten zelf in zijn consumpties te voorzien
• Vergaderingen
Een tienerlid woont geen vergaderingen van de vereniging bij. De jeugdcommissie
kan besluiten dat er een bespreking wordt gehouden met de tienerleden.
• Stemrecht
Een tienerlid is niet stemgerechtigd
• Activiteiten
Een tienerlid is welkom op elke activiteit die georganiseerd wordt door de
vereniging. Indien het tienerlid aanwezig is op deze activiteiten is het niet
noodzakelijk dat één de ouders/verzorgers aanwezig is.
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Het tienerlid (en zijn ouders/opvoeders) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer
van- en naar de activiteit.
•

•

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid
De vereniging is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het doen en laten en/of
gedrag een tienerlid
Stopzetten
De vereniging behoud zich het recht voor om, na overleg met de ouders, het
lidmaatschap van het tienerlid stop te zetten

6) Einde van het tienerlidmaatschap
• Indien een tienerlid zijn lidmaatschap op zegt, hem het lidmaatschap wordt ontzegd,
of de maximum leeftijd heeft bereikt dient hij alle attributen die hem, door de
vereniging, als tienerlid zijn aangereikt, terug te geven, m.u.v. de gegeven jaarorde.
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