
Laatst aangepast 08-01-2019 

 

SPELREGELS KUNST- EN CULTUURKRING 

 

 

Algemeen. 
 

1. De Kunst- en Cultuurkring (ontstaan in 2005 en verder kortweg KCK genoemd) is een 

activiteit welke valt onder de verantwoordelijkheid van de Seniorenvereniging/KBO-

Aarle-Rixtel. Daartoe aangewezen bestuursleden bewaken op afstand de handhaving 

van onderstaande spelregels. 

 

2. Alleen leden van Seniorenvereniging/KBO-Aarle-Rixtel kunnen deelnemen aan 

activiteiten van de KCK; aanmelding voor het lidmaatschap moet geschieden aan het 

secretariaat van KBO-Aarle-Rixtel, of bij de persoon die door het KBO-bestuur 

hiervoor is aangesteld. 

 

3. Het aantal leden van de KCK ligt tussen 11 en 24. Als er meer dan 24 leden zijn, kan 

overgegaan worden tot splitsing in twee groepen van 11 of 12 leden. Wordt een groep 

te klein, dan kan tot samenvoegen met een andere groep worden besloten. 

Aangemelde personen boven het ledental van 24 worden reserve-leden genoemd. 

 

4. Elk lid van de KCK moet bereid zijn om in het organisatieteam (hierna te noemen: het 

Trio) zitting te nemen. 

 

5. Minimaal zesmaal per jaar wordt een activiteit georganiseerd. 

 

6. De leden zijn niet verplicht om aan alle activiteiten deel te nemen. 

 

7. Alle activiteiten worden in beginsel georganiseerd op de eerste dinsdag van de maand, 

inclusief de maanden juli en augustus. In januari vindt een jaar-evaluatie plaats (zie 

ook punt 27). 

 

8. Minder-valide leden moeten zelf voor hulp zorgen bij activiteiten waarbij veel gelopen 

moet worden. Denk hierbij aan een museumbezoek of een stadswandeling. Extra 

kosten zijn altijd voor eigen rekening. 

 

9. Reserve-leden ontvangen, evenals de leden, het programma m.b.t. de aanstaande 

activiteit. Onder het motto/beginsel “Wie het eerst komt het eerst maalt”, beoordeelt 

het trio wie er kunnen deelnemen, rekening houdend met de volgende factoren:  

- Maximale groepsgrootte, aangegeven door het museum, c.q. de organisatie waarop 

de activiteit gericht is; 

- Leden hebben voorrang op reserve-leden; 

- Het aantal beschikbare auto’s/chauffeurs. 

 

10. De Seniorenvereniging/KBO-Aarle-Rixtel heeft een inzittendenverzekering afgesloten 

voor degenen die rijden voor KBO-activiteiten. 

 

 

 



Financieel. 
 

11. Elk nieuw lid betaalt € 10,- entreegeld: te voldoen bij de eerste keer dat het deelneemt 

als lid of als reserve-lid. Dit bedrag wordt in “de pot” gestopt.  

a. Extra kosten voor deelname door een introducé(e): € 5,-; 

b. Inkomsten van nieuwe leden, introducés of overschotten van een activiteit komen 

in “de pot”; 

c. Onvoorziene tekorten worden aangevuld met geld uit “de pot”; 

d. Door het Trio vooraf gemaakte kosten (exclusief eten) worden verwerkt in de 

kosten van de activiteit; 

e. Kosten van een excursie (activiteit) bestaan uit autokosten, kosten gemaakt voor de 

voorbereiding, entreekosten, gidskosten. 

 

 

12. Verschuldigde vergoeding voor vervoer:  

a. Binnen een straal van 10 km rond Aarle-Rixtel: € 1,- per inzittende per auto; 

b. Voor grotere afstanden wordt vanaf het vertrekpunt 25 cent per kilometer 

gerekend; 

c. Er gaan geen twee auto’s mee met minder dan 4 inzittenden; 

d. De totale vervoerskosten worden over het aantal auto’s berekend en door alle 

deelnemers gezamenlijk gedragen. 

 

13. De kosten van de activiteiten worden vooraf zo nauwkeurig mogelijk begroot en ook 

vooraf bekend gemaakt aan de deelnemers. De werkelijke kosten worden gedeeld door 

het aantal deelnemers en meteen voldaan. Tenzij anders is afgesproken, zorgt elk lid 

zelf voor de benodigde vervoer- en toegangsbewijzen. 

 

14. Boetes vanwege bekeuringen (max. 2x per chauffeur per jaar) voor abusievelijk 

verkeerd parkeren en, per abuis, begane snelheidsovertredingen, worden vergoed uit 

“de pot”; als “de pot” leeg is wordt door elk lid, op aangeven van het trio, € 5,00 

ingelegd.  

 

15. De leden proberen zoveel mogelijk de kosten te beperken door gebruik te maken 

van groepskortingen, Museumkaarten en OV-kaarten. 

 

16. Afmeldingen dienen te geschieden voor de sluitingsdatum bij het langst zittend trio-

lid. Wanneer men zich afmeldt na de sluitingsdatum dienen alle hoofdelijk 

omgeslagen kosten door de afzegger/afzegster vergoed te worden. 

 

Organisatieteam (of het Trio). 
 

17. Het Trio bepaalt geheel zelfstandig de aard van de activiteit. 

 

18. Wanneer het aantal deelnemers minder dan de helft van het aantal leden bedraagt, 

bepaalt het trio samen met de leden die ingeschreven hebben of de activiteit toch door 

gaat of afgeblazen wordt. De door het trio gemaakte kosten worden, bij niet doorgaan, 

betaald uit “de pot”. 

 

 

 



19 Het Trio bestaat uit 3 leden van de KCK. Na elke activiteit wordt het langst zittende 

Trio-lid vervangen door een ander lid van de KCK. De zittende Trio-leden wijzen het 

nieuwe lid aan. Zij zorgen ervoor dat het een evenwichtig Trio blijft. Het Trio hanteert 

enkele z.g. mappen om enkele facetten van de organisatie te ordenen. 

 

20 Bij wisseling van een trio-lid neemt het gewijzigde trio de lopende zaken over en 

werkt deze af. 

 

21 Het Trio kan ondersteund worden door een uit de KCK-leden gekozen 

administrateur/administratrice, welke zijn/haar taken uitvoert in overleg met het trio. 

Deze taken zijn: 

a. Het doorsluizen van een tekst, geschreven door een Trio-lid over een activiteit, 

naar het secretariaat van de KBO; 

b. Het verwerken van de gegevens, aangereikt door een Trio-lid, als genoemd onder 

punt 23; deze gegevens worden gebruikt bij het opstellen van ledenlijsten, lijst van 

georganiseerde activiteiten, financiële overzichten: per activiteit en per jaar en een 

jaarlijkse deelnemerslijst; 

c. Zorgen (bij mutaties) voor een actuele ledenlijst t.b.v. het trio. 

 

22 Wanneer het tot administrateur/administratrice gekozen lid aangeeft de functie te 

willen beëindigen, kan het Trio besluiten een ander lid voor die functie te vragen en 

voor te dragen in de jaarvergadering. Het initiatief voor een wijziging t.a.v. die functie 

kan ook door het Trio genomen worden. 

 

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van het Trio. 
Het Trio is één team: de Trio-leden bepalen onderling de verdeling van de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zie ook punten 23, 24 en 25). 

Voor de volgende activiteiten behoort ten minste één Trio-lid verantwoordelijk te zijn: 

 

23 Organisatorisch: dat de administrateur/administratrice van de KCK uiterlijk enkele 

dagen na de excursie (activiteit) over de volgende gegevens beschikt: 

a. De aard van de activiteit, plaats enz.; 

b. De namen van de deelnemers; 

c. De kosten totaal; 

d. Hoe de kosten verdeeld worden over de deelnemers; 

e. Wat er in “de pot” zit. 

Verder is zij/hij verantwoordelijk voor:  

f. Het programma toesturen aan de leden en reserveleden; 

g. Het laatste jaarverslag en de spelregels, desgewenst, mondeling toelichten voor 

nieuwe leden en reserveleden; 

h. Dat leden die geen email-adres hebben, van dezelfde informatie worden voorzien 

als leden met een email-adres. 

Note: voor de punten a t/m e wordt gebruik gemaakt van een excel-formulier. 

 

24 Financieel: 

a. Het innen van de bijdragen; 

b. Beheer van de pot; 

c. Het correct bijhouden van een kasboekje in een map; 

d. Het correct bijhouden van de mappen zoals in de mappen is aangegeven 



e. Tekorten in autokosten, die ontstaan zijn doordat mensen om zeer gegronde 

redenen plotseling niet mee kunnen, worden uit de pot betaald.  

 

 

25 Publicitair: Er wordt een artikel over de meest recente activiteit geschreven dat 

bestemd is voor publicatie in het verenigingsblad van de KBO. Dit artikel wordt 

binnen een week aangeboden aan de administrateur/administratrice van de KCK.  

 

26 Het Trio beheert de sleutel van “het Scouting-gebouw” en verzorgt “een drankje en 

een hapje” voor ná de activiteit en voor de jaarvergadering; tevens zorgt het Trio ook 

voor opruimingswerkzaamheden en regeling van de betalingen-door-leden en afdracht 

van de gelden aan de KBO. 

 

27 Het Trio roept de leden jaarlijks op voor een vergadering waarin de volgende 

onderwerpen besproken kunnen worden: 

 

a. Algemene zaken (o.a. gedenken van weggevallen leden, etc.); 

b. Organisatorische aspecten; 

c. Evaluatie van de activiteiten door de administrateur/administratrice. 

 

28 Elke activiteit wordt door het trio geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt ook het nieuwe 

Trio-lid betrokken. De resultaten worden schriftelijk vastgelegd. Het langstzittende 

Trio-lid trekt zich vervolgens terug. 

 

Benoeming reserve-leden tot leden. 
 

29 Reserve-leden krijgen per keer dat ze deelnemen, of belangstelling tonen middels 

opgave tot deelneming (ook al kunnen ze niet deelnemen vanwege boventalligheid), 

door het Trio een punt toegekend. Wanneer een lid, om welke reden dan ook, wegvalt, 

zal het reserve-lid dat OP DAT MOMENT de meeste punten heeft (door de 

administrateur/administratrice te bepalen), door het Trio gevraagd worden om 

definitief lid te worden. 

 

30 We blijven allemaal lachen, ook al zit het een keertje tegen. 

  

 

8 januari 2019. 


