Gezelschapsreglement A.S.V.Gay
De aanmelding van een gezelschap bestaat uit de volgende 5 stappen:
1. Potentieel gezelschap geeft aan gezelschap te willen worden (optioneel)
2. Bestuur legt regels en doelen uit aan potentieel gezelschap (optioneel)
3. Potentieel gezelschap stelt een plan op en wijst voorzitter aan, inlevering van dit plan bij het
bestuur
4. Bestuur legt het naast de kaders van het gezelschapsreglement en het HR om te kijken of het
hierbinnen ligt.
5. Bestuur neemt besluit over al dan niet instellen van Gezelschap. In het geval van afwijzing geeft het
bestuur feedback om aan voorwaarden te voldoen. Het gezelschap kan hierna een nieuw verzoek
indienen.
Artikel 20 Huishoudelijk Reglement:
1. Onder gezelschappen van de vereniging worden groepen leden van de vereniging verstaan die van
het bestuur toestemming hebben gekregen zich ‘Gezelschap van A.S.V.Gay’ te noemen. Het
bestuur verleent deze toestemming op basis van de regels in lid 2.
2. Om de toestemming genoemd in artikel 20 lid 1 te verkrijgen dient/dienen:
a. De activiteiten van de groep leden en/of oud-leden in de geest van de vereniging te zijn.
b. Het gezelschap interne afspraken te hebben waaruit hun organisatiestructuur blijkt en
dient deze niet in strijd te zijn met de Statuten, Regelementen of besluiten der vereniging.
i. Het gezelschap heeft een voorzitter. Deze persoon is het aanspreekpunt van het
gezelschap voor het bestuur en de vereniging.
ii. Onderdeel van de afspraken moet zijn hoe het gezelschap omgaat met interne
financiën.
3. Om de titel gezelschap te behouden moet het gezelschap aan de volgende eisen voldoen.
a. Het gezelschap moet blijven voldoen aan de eisen genoemd in artikel 20 lid 2.
b. Het gezelschap dient ieder verenigingsjaar ten minste één eerstejaars lid aan het
gezelschap toe te voegen.
c. Een gezelschap dient te bestaan uit leden uit ten minste drie verschillende jaargangen, in
het eerste jaar van het gezelschap volstaan twee jaarlagen.
d. Het gezelschap dient te bestaan uit minimaal 5 leden.
e. Gezelschappen dienen mee te doen aan een eventuele introductieactiviteit voor de
gezelschappen.
4. Het gezelschap dient het bestuur op de hoogte te houden van de samenstelling en activiteiten van
het gezelschap. De activiteiten van het gezelschap mogen niet conflicteren met vereniging brede
activiteiten. Een uitzondering hierop is wanneer de activiteit van het gezelschap eerder gepland is
dan de vereniging brede activiteit.
5. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om een gezelschap zijn erkenning als gezelschap van
A.S.V.Gay te ontnemen als:
a. Het gezelschap niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 20
b. Het gezelschap in strijd is met de Statuten, Regelementen of besluiten der vereniging.

c. Het gezelschap de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Het bestuur heeft altijd de mogelijkheid om ingrepen te doen in de gezelschapsstructuur als de
situatie daarom vraagt. Dit moet echter altijd verantwoord worden op de ALV als daarom gevraagd
wordt.
7. Een gezelschap heeft altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen besluiten van het bestuur
inzake gezelschappen bij de ALV.
Naast de regels in het Huishoudelijk Reglement (HR) biedt dit gezelschapsreglement de ruimte om verdere
regels in te zetten die een uitkristallisering zijn van de regels in het HR. Dit deel is uitdrukkelijk een
groeidocument waaraan dingen toegevoegd (en verwijderd) kunnen worden door het bestuur in aanloop
naar en tijdens het bestaan van gezelschappen.
Uitwerking regels gezelschapsreglement
-

-

Bij oprichting moet een gezelschap een duurzaam toekomstperspectief hebben. Dit betekent dat
de activiteiten onafhankelijk zijn van een bepaald tijdstip.
Vooraf aan de wervingsactiviteit dient het gezelschap met het bestuur een maximaal aantal leden
aan te wijzen voor het gezelschap. Indien het gezelschap bijna ‘vol’ zit en er een grote toestroom
aan nieuwe leden plaatsvindt in de introductieperiode mogen gezelschappen in overleg met het
bestuur een keuze maken tussen de potentiële nieuwe leden. Verdere exclusie is niet toegestaan.
In het document dat een beginnend gezelschap opstelt moet staan hoe het voorkomt dat het gaat
concurreren met de verenigingsborrel.
Lid worden van een gezelschap is enkel mogelijk met een geldig lidmaatschap van A.S.V.Gay,
zonder lopende uitschrijving.
Een gezelschap dient halfjaarlijks een financieel jaarverslag op te stellen en deze te presenteren
aan de leden van het gezelschap én het verenigingsbestuur van A.S.V.Gay.
Een gezelschap is enkel toegestaan externe organisaties en/of bedrijven te benaderen in overleg
met het verenigingsbestuur, bij voorkeur de commissaris extern, van A.S.V.Gay.
Het gezelschap mag een Facebook-groep aanmaken. Dit mag uitsluitend een geheime groep zijn.

