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Lidmaatschap
Artikel 1
De vereniging kent naast de in de statuten genoemde leden ook jeugdleden van 12
tot 16 jaar. Deze leden zijn voor de helft contributie plichtig en hebben geen
stemrecht.
Artikel 2
a. Het lidmaatschapsformulier geldt slechts ter aanvraag van het lidmaatschap,
waarna de ledenadministratie in samenwerking met het bestuur bepaalt of de
persoon lid mag worden. Een nieuw/aspirant lid is pas officieel lid nadat hij de
ondertekende lidmaatschapskaart van de ledenadministratie heeft ontvangen.
Hierna ontvangt hij pas de rechten en plichten behorende bij het
lidmaatschap.
b. Het lidmaatschap wordt geacht te worden aangegaan voor het gehele
seizoen; ook wanneer men zich lopende het seizoen aanmeldt.
c. Wie betalingsverplichtingen niet nakomt mag niet meer deelnemen aan het
schietseizoen.
d. Wie hernieuwd lid wil worden, zonder dat hij in het voorgaande acceptabele
redenen heeft opgezegd, zal de contributie welke hij in het voorafgaande
seizoen niet meer heeft betaald alsnog moeten aanbetalen.
Artikel 3
De verschuldigde contributie over een seizoen dient volledig vóór 31 oktober van het
startjaar van het seizoen te zijn voldaan. Is de contributie hierna niet ontvangen, dan
treedt artikel 7 lid 1c van de statuten van Jemmy Tell in werking en kan er vanuit
worden gegaan, dat het lid het lidmaatschap heeft opgezegd.
Artikel 4
a. Naast jeugdleden zoals aangegeven in artikel 1 kent Jemmy Tell de volgende
vormen van lidmaatschap:
• Lid
➢ Volledige contributieverplichting. Volledige rechten van het
lidmaatschap.
➢ Eisen:
I. De persoon is minimaal 12 jaar en heeft geen psychische
problemen1. Indien gedurende het lidmaatschap hier wel sprake
van is, kan het bestuur overeenkomstig artikel 11 onder a dit lid
schorsen en/of ontslaan;
II. Leden tussen de 12 en 16 jaar kunnen, mits genoeg
deelnemers, worden onderverdeeld in een jeugdcompetitie;
III. Het bestuur behoudt het recht volgens artikel 6 van de statuten
om een lidmaatschapsverzoek te weigeren, mits dit via een
mondelinge en/of schriftelijke argumentatie kan worden
verantwoord.
1

Onder deze noemer vallen onder meer: afhankelijkheid van alcohol (alcoholisme), afhankelijkheid van drugs,
angststoornissen, dementie, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, stemmingsstoornissen en ernstig verstandelijke
beperkingen. Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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•

Erelidmaatschap/Erevoorzitter
➢ Dit lid is vrijgesteld van de contributieverplichting aan Jemmy Tell, maar
behoudt wel volledige rechten van het lidmaatschap.
➢ Omschrijving: Individueel langdurige en bijzondere verdiensten voor
een blijvende bijdrage aan Jemmy Tell.
➢ Protocollaire eisen:
I. Voordracht kan door zowel leden als bestuur worden gedaan.
Het bestuur beslist uiteindelijk tijdens een (bestuurs)vergadering
of de titel wordt verleend, waarbij unanimiteit is vereist. Voorts
wordt deze beslissing door de leden tijdens de ledenvergadering
bekrachtigd. Het bestuur mag hierbij leden bevragen op
eventuele bezwaren;
II. Minimaal 25 jaar aaneengesloten lid, waarvan 20 jaar
onbezoldigd actief vrijwilliger;
III. Minimaal drie termijnen zitting in het bestuur;
IV. Op het moment van de titelverlening is de persoon geen lid van
het bestuur. De erevoorzitter kan wel uitgenodigd worden om bij
een bestuursvergadering aanwezig te zijn en heeft een
adviserende rol.

•

Lid van Verdienste
➢ Dit lid heeft een halve contributieverplichting aan Jemmy Tell, maar
behoudt wel volledige rechten van het lidmaatschap
➢ Omschrijving: Voor langdurige onbezoldigde verdiensten aan Jemmy
Tell
➢ Protocollaire vereisen:
I. Voordracht kan door zowel leden als bestuur worden gedaan.
Het bestuur beslist uiteindelijk tijdens een (bestuurs)vergadering
of de titel wordt verleend, waarbij unanimiteit is vereist. Voorts
wordt deze beslissing door de leden tijdens de ledenvergadering
bekrachtigd. Het Bestuur mag hierbij leden bevragen op
eventuele bezwaren;
II. 20 jaar aaneengesloten lid, waarvan 10 jaar onbezoldigd actief
vrijwilliger. Bijdrage mag onder andere in groepsverband zijn
geleverd.
III. Op het moment van de titelverlening is de persoon geen lid van
het bestuur.

•

Rustend lid
➢ Dit lid heeft een halve contributieverplichting aan Jemmy Tell, maar is
uitgesloten van deelname aan de eigen competitie. Dit lid heeft wel
mogelijkheid tot deelname aan (schiet)activiteiten, die buiten de
reguliere eigen competitie vallen.
➢ Protocollaire vereisten:
I. Een persoon kan op eigen verzoek rustend lid worden en gaat
daarmee akkoord met de bovenstaande voorwaarde.

b. Indien na verlening van de eretitel dan wel benoeming tot lid van verdienste, dit
betreffende lid wordt geschorst en/of ontslagen overeenkomstig artikel 11 lid a,
naar beoordeling van het bestuur dit (ere)lid wangedrag vertoont of niet op
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behoorlijke wijze zijn functie uitoefent, kan het bestuur de algemene
ledenvergadering voorstellen deze (ere)titel af te nemen. Het afnemen van deze
(ere)titel geschiedt door middel van een stemming van de algemene
ledenvergadering, waarbij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen telt.

Bestuursverkiezing
Artikel 5
a. De bestuursverkiezing vindt plaats in de ledenvergadering. Kandidaten
worden voorgesteld door het bestuur of door minstens tien leden, die hiervan
vóór aanvang der vergadering aan het bestuur kennis geven.
Benoeming/verkiezing van een lid tot het bestuur of een bestuursfunctie gaat
bij meerderheid van stemmen van de leden.
b. Een lid kan pas worden voorgedragen om toe te treden tot het bestuur nadat
hij voor zijn benoeming minimaal één jaar lid is geweest.
Artikel 6
Indien in het bestuur tussentijds een vacature ontstaat, wordt in de invulling hiervan
voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Hij die wordt gekozen, treedt af op
het tijdstip waarop degene wiens opvolger hij is moest aftreden.

De voorzitter
Artikel 7
De voorzitter draagt zorg dat tijdig de nodige voorbereidingen voor leden- en
bestuursvergaderingen worden getroffen en leidt deze vergaderingen.
De voorzitter roept een spreker tot de orde, legt hem het zwijgen op of weigert hem
het woord te geven naargelang hem zal blijken nodig of nuttig te zijn.
Ieder lid heeft zich hier onvoorwaardelijk aan te onderwerpen.
De voorzitter houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Wanneer er sprake is
van een even aantal bestuursleden (inclusief voorzitter), dan onthoudt de voorzitter
zich tijdens bestuursvergaderingen van stemming om een beslissing te garanderen.
Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de secretaris. Is deze ook afwezig, dan
neemt een ander bestuurslid de taak op zich.
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De secretaris
Artikel 8
De secretaris is belast met:
a. Het voorbereiden en het oproepen van de vergaderingen. De oproeping ter
vergadering zal een opgave moeten inhouden van de te behandelen
onderwerpen en zal meer dan één en minder dan drie weken voor de
vergaderdatum moeten zijn verzonden. Oproeping ter vergadering kunnen
individueel geschieden dan wel gezamenlijk middels bekendmaking in de
plaatselijke verschijnende periodiek.
b. Het notuleren van alle vergaderingen en bijeenkomsten. Notulen van
ledenvergaderingen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
na controle door de leden, al dan niet ter plaatse gewijzigd, goedgekeurd en
opgeslagen in het archief.
c. Het binnen 14 dagen na de gehouden ledenvergadering opsturen van de
notulen van de ledenvergadering naar de leden.
d. Het verzenden van alle stukken.
e. Het bewaren van alle ingekomen stukken en beheer van het archief.
f. Het jaarlijks uitbrengen van een verslag over het afgesloten seizoen.
g. Bij afwezigheid zal een der overige bestuursleden hem vervangen.

De penningmeester
Artikel 9
De penningmeester is belast met:
a. Het innen en nauwkeurig in aantekening houden van alle invorderingen en
betalingen, wegens de aan of ten laste van de vereniging verschuldigde
inkomsten en uitgaven. Op vordering door de overige bestuursleden is hij
gehouden volledige inzage te geven in zijn bescheiden.
b. Hij blijft voor punt a verantwoordelijk totdat zijn opvolger de kas heeft
overgenomen.
c. Hij houdt een namenlijst van de leden bij over het voldoen van de contributie.
d. In de jaarvergadering brengt hij verslag uit van alle inkomsten en uitgaven van
het afgelopen seizoen.
e. In deze vergadering zullen twee leden, uit de vergadering benoemd, conform
artikel 14 lid 3 van de statuten van Jemmy Tell voor de controle van de kas en
bescheiden worden aangewezen. Deze zogenoemde kascommissie brengt
verslag uit aan de leden op de eerstvolgende ledenvergadering. Een lid van
de kascommissie wordt voor twee jaar benoemd, waarbij er een jaarlijkse
wisseling is van tenminste één commissielid.
f. Het aanleggen en bijhouden van de ledenadministratie.
g. Hij kan zich laten bijstaan in de beheerstaken door een tweede
penningmeester, zijnde een bestuurslid.
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De competitieleider
Artikel 10
Op voordracht van het bestuur kan de ledenvergadering een competitieleider
benoemen. Deze competitieleider is belast met:
a. De jaarlijkse indeling der diverse competitieklassen.
b. Het archiveren van de competitieresultaten van de schietende leden.
c. Het bijhouden van en tussentijds ter inzage aanbieden der
competitieresultaten.
d. De officiële bekendmaking van de totaalresultaten der leden over de
afgelopen competitie en archivering hiervan.
De competitieleider kan door het bestuur als adviseur in haar vergadering worden
genodigd.

Schorsing en ontslag
Artikel 11
a. Leden, jeugdleden en aspirant-leden kunnen worden geschorst of ontslagen
bij wangedrag of het niet op behoorlijke wijze uitoefenen van hun functie als
lid. Schorsing en ontslag als hier bedoeld, wordt uitgevoerd door het bestuur
bij een meerderheid van stemmen. Beroep tegen deze bestuursbeslissing is
mogelijk en moet binnen één maand na de kennisgeving bij het bestuur
worden aangetekend, dat dan gehouden is dit beroep in de eerstvolgende
ledenvergadering aan de orde te stellen. De beslissing ligt in dit geval bij deze
ledenvergadering en geschiedt bij meerderheid van stemmen. Wie zich als lid
bedankt of wordt ontslagen, verliest alle aanspraak op de in kas zijnde gelden
alsmede de bezittingen der vereniging. Restitutie van de reeds betaalde
contributie zal niet plaatsvinden.
b. Geschorste leden hebben, zolang de schorsing voortduurt, geen toegang tot
de (leden)vergaderingen en/of enigszins andere activiteiten die door Jemmy
Tell worden georganiseerd. Dit geldt ook voor geschorste leden die bezwaar,
genoemd onder a, hebben aangetekend. Een schorsing mag maximaal zes
maanden duren, waarna het bestuur bepaalt of het overgaat tot ontslag of de
schorsing opheft. Een schorsing die niet binnen de zes maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
c. Een ontslagen lid heeft derhalve geen toegang tot de (leden)vergaderingen en
de competitie van Jemmy Tell.
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De vergadering
Artikel 12
a. Het oproepen ter vergadering geschiedt door de secretaris.
b. Alleen het oproepen tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter.
c. Er wordt minimaal één maal per jaar een algemene ledenvergadering
gehouden.
d. Alleen leden, ereleden, leden van verdienste en rustende leden hebben
toegang tot de ledenvergadering. Leden van andere verenigingen zijn alleen
welkom na ontvangst van een persoonlijke uitnodiging van het voltallige
bestuur van Jemmy Tell.
e. Behalve de ledenvergadering, als bedoeld onder c, kan een ledenvergadering
worden uitgeschreven wanneer het bestuur of 2/3e van de leden zulks nodig
achten. In beide gevallen is de aanwezigheid van de bestuursvoorzitter zoals
genoemd in artikel 7, de bestuurssecretaris zoals genoemd in artikel 8 en de
bestuurspenningmeester zoals genoemd in artikel 9 vereist om de
ledenvergadering rechtsgeldig te maken. Deze bestuursleden kunnen, indien
de omstandigheden dit noodzakelijk achten, schriftelijk een plaatsvervanger
benoemen mits dit geen lid is van het dagelijks bestuur.
f. Stemmen om personen en zaken zal steeds schriftelijk, hoofdelijk of per
acclamatie geschieden, waarbij steeds een meerderheid van de stemmen
nodig is, tenzij expliciet anders is aangegeven.
g. Omtrent een door de vergadering genomen besluit kan niet in een
eerstvolgende vergadering hernieuwde besluitvorming plaatsvinden.

Wedstrijden en oefening
Artikel 13
a. Zowel op de vaste verenigingsavonden als op de eventuele evenementen die
door de vereniging worden georganiseerd, dient geschoten te worden volgens
het daarvoor opgestelde schietreglement.
b. Bij iedere wedstrijd en oefening behoort tenminste één bestuurslid, dan wel
een door het bestuur bevoegd persoon, aanwezig te zijn in wiens handen de
algemene leiding berust. De schutters hebben zich naar zijn aanwijzingen te
gedragen. Dit (bestuurs)lid ziet toe op het correcte verloop van de wedstrijd.
c. Leden die voor of tijdens het schieten, naar het oordeel van het aanwezige
bestuurslid of de aanwezige bestuursleden overmatig alcohol gebruiken,
kunnen van de schietbanen worden geweerd. Verzet tegen deze regel kan in
schorsing dan wel ontslag overeenkomstig artikel 11 lid a resulteren.
d. De schutters zullen worden ingedeeld in klassen per discipline, die door de
ledenvergadering zijn bepaald.
e. Bij het schieten op concoursen en wedstrijden worden leiders aangesteld.
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f. Bij georganiseerde schietevenementen waaraan ook niet-leden deelnemen,
stelt het bestuur een daarvoor geldend reglement op of vaardigt eenmalige
regels uit.
g. Voor deelname aan wedstrijden tegen andere verenigingen buiten
bondsverband kan elk lid zich opgeven. Opgave/indeling geschiedt door het
bestuur.
h. Door het bestuur worden eventueel leden aangezocht om te assisteren bij de
puntentelling, alsmede ter assistentie bij andere organisatorische
aangelegenheden.
i. Uit het ledenbestand worden personen aangezocht om via het korps van
Jemmy Tell deel te nemen aan schietwedstrijden op de door Willem Tell te
Loo bezochte (schutters)concoursen.

Het korps
Artikel 14
Leden melden zich op vrijwillige basis aan voor het korps. Het korps kent actieve
leden en reserves.
Artikel 15
Het lidmaatschap van het korps geeft de schutter de volgende rechten en plichten:
a. Deelname aan het jaarlijks concours op uitnodiging van Schutterij Willem Tell.
b. Deelname aan de diverse marsen tijdens de Loose Kermis.
c. Andere activiteiten, waarbij naar oordeel van het bestuur inzet van het korps
gewenst is.
Artikel 16
De actieve leden krijgen een uniform van de vereniging in bruikleen. Zij zijn daarmee
verantwoordelijk voor:
a. Het in goede conditie houden van het uniform.
b. Het vervangen van door eigen schuld zoekgeraakte/beschadigde delen van
het uniform.
c. Het melden van aan slijtage onderhevige delen.
d. Het dragen van zwart schoeisel.
e. Het bij verhindering zorgdragen voor een vervanger uit de groep reserveleden
en overdragen van het uniform.
Artikel 17
Na overdracht van het uniform behoren de punten a, b, c en d van artikel 16 tot de
taken van het reservelid. Nadien zorgt het reservelid voor overdracht van het uniform
aan het actieve lid.
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Overige bepalingen
Artikel 18: Beleid bij ziekte
Als een lid door ziekte zes weken achtereenvolgens niet kan deelnemen aan de
competitie wordt door de vereniging een attentie verzorgd.
Artikel 19: Beleid bij een bruiloft of huwelijksfeesten
Alleen bij een uitnodiging van een lid ter attentie van de vereniging zal bij een
huwelijk en/of bij een 12,5-, 25-, 30,- 40-, 50- of 60-jarige huwelijksfeest namens de
vereniging een passend cadeau worden gegeven.
Artikel 20: Beleid bij overlijden van leden
Bij het overlijden van een lid, erelid, lid van verdienste of rustend lid wordt door het
bestuur namens de verenging gezorgd voor een attentie als teken van oprechte
deelneming. Bij overlijden van oud-leden, mits hiervan tijdig door het bestuur kennis
wordt genomen, wordt dit naar beoordeling van het bestuur gedaan.
Artikel 21: Beleid ten aanzien wisselbekers
Een wisselbeker blijft eigendom van de vereniging. Ongeacht hoe vaak een schutter
de wisselbeker heeft verworven.
Artikel 22: Verzekering
De vereniging kent geen verzekering ter afdekking van eventueel letsel toegebracht
door een lid aan een ander lid. Ieder lid is verantwoordelijk om zulks met zijn eigen
verzekering te regelen.
Artikel 23: Gebruik wapens
Individueel gebruik der verenigingswapens is alleen toegestaan:
a. Bij alle activiteiten van en door de vereniging.
b. Door leden van de vereniging. Indien iemand geen lid is, dan dient een
(bestuurs)lid hier toezicht op te houden en indien nodig deze persoon te
begeleiden.

Slotbepalingen
Artikel 24
a. Wijzigingen kunnen in dit reglement worden aangebracht door de
ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.
b. Het bestuur is competent beslissingen te nemen in gevallen waarin dit
reglement niet voorziet.
c. Ieder lid wordt (digitale) toegang tot dit reglement verstrekt en hij wordt geacht
de inhoud ervan te kennen en zich hier onvoorwaardelijk aan te onderwerpen.
d. Daar waar in dit reglement ‘hij’ staat, gelieve ook ‘zij’ lezen.
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Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 september 1977 te Loo.
Het bestuur:

W. Derksen
Th. Janssen
W. Peters
J. van Rheede
H. Zweers

Aldus een eerste maal gewijzigd vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.
6 mei 1994 te Loo.
Het bestuur:

Th. Janssen
H. Hofs
W. Thuss
W. Peters
H. Zweers
T. van Schaik
M. Willemsen

De competitieleider:

G. Peters

Aldus een tweede maal gewijzigd vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.
6 september 2019 te Loo.
Het bestuur:
R.(P.R.M) Nijsen
D. Peelen
H. Peeters
W. Thuss
R.(A.M.) Nijsen
E. van Noppen
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