Huishoudelijk Reglement
Vereniging van Samenwerkende Yoga Docenten Nederland

Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
De vereniging: Vereniging van Samenwerkende Yogadocenten Nederland, afgekort
SYN, gevestigd te Nieuwegein.
De statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld door het bestuur d.d. 1 april
2011 te Nieuwegein.
Het bestuur: het bestuur van de vereniging.
Lidmaatschap
Artikel 2
1. Yogadocenten worden lid van de vereniging door inschrijving via de
website www.syn-org.nl en na beoordeling door het bestuur;
2. Yogadocenten verstrekken daartoe hun persoonlijke gegevens, gegevens
van hun yogacentrum, gevolgde Yogaopleiding en motivatie voor
deelname.
3. Het bestuur kan een lidmaatschap weigeren als onvoldoende blijkt dat er
sprake is van docentschap of als er noodzakelijke informatie ontbreekt.
4. Het bestuur houdt zich het recht voor een lid te royeren als er sprake is van
onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van
de vereniging worden geschaad.
5. Tegen een weigering van lidmaatschap of royering kan geen beroep
worden aangetekend.

Contributiebetaling en bijdrage landelijke contactdag
Artikel 3
1. De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31
december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar, zijn voldaan.
Betaling kan door storting of overschrijving op de bankrekening van de
vereniging.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks uiterlijk op 1 oktober
vastgesteld.
3. Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een
aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning
gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen.
Het lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
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4. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december
is voldaan, wordt op 1 januari van dat jaar verhoogd met een door het
bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.
5. Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar
ontvangt het betreffende lid een schriftelijke opgave van het te betalen
inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus
verschuldigde bedrag moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde
opgave, zijn voldaan.
6. Voor de overgang van vrijwillige bijdrage (donatie) naar een
contributieregeling wordt een eenmalige regeling door het bestuur
getroffen.
7. De hoogte van entree voor landelijke contactdag van SYN wordt
vastgesteld door het bestuur. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te
organiseren activiteiten. Deelname aan deze activiteiten is op vrijwillige
basis.

Geschillencommissie
Artikel 6:
1. In uitzonderlijke gevallen bij geschillen tussen Yogadocenten en leerlingen of
anderszins kan het bestuur indien mogelijk bemiddelen.
2. In ernstige gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur
een onafhankelijk geschillencommissie benoemen.
3. De uitkomsten van bemiddeling en onderzoek onder 1 en 2 hebben echter
geen bindend karakter.

Benoeming, vacature en ontslag bestuur
Artikel 6:
1. Het bestuur benoemt uit haar midden een (vice) voorzitter, secretaris en
penningmeester.
2. De bestuursleden vervullen voor maximaal drie jaar hun functies en zijn
daarna voor maximaal drie keer herbenoembaar.
3. Ontstane vacatures binnen het bestuur worden zo snel als mogelijk opnieuw
vervuld; daartoe wordt een oproep gedaan aan alle leden van de vereniging.
4. Het bestuur benoemt de leden in hun functie en ontslaat leden uit hun functie
bij meerderheid van stemmen.
5. Het bestuur benoemt de leden in hun functie en ontslaat leden uit hun functie
bij meerderheid van stemmen.

Vastgesteld door het bestuur te Nieuwegein op 28 juni 2011.
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