HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖRPERATIE CUISINE CULINAIR DE WIJCKER
KOOKCLUB u.a.

Artikel 1
De Vereniging is onderverdeeld in kookgroepen, verder te noemen “groepen”.
Gestreefd wordt voor `de huiskamer´ (boven) naar maximaal 10 leden en voor `de bibliotheek` (beneden) naar
maximaal 16 leden. De groepen hebben een vaste kookavond per maand. (Uitzondering zijn nationale
feestdagen)
Artikel 2
De leiding van een groep berust bij de chef, gesteund door een souschef en een penningmeester van de avond.
Artikel 3
In de bijlage staan de regels voor de chef, de souschef en de financiële afhandeling van de kookavond.
Artikel 4
De chef of de souschef is verplicht de maandelijkse chefavond bij te wonen. Daar wordt het maandmenu
uitgeprobeerd. De kosten hiervoor bedragen €20,00 en is verplicht voor elke groep. Bij uitzondering kan de chef
als vervanger een ander lid van zijn groep, niet zijnde de souschef de chefavond laten bijwonen.
Artikel 5
Onder verantwoordelijkheid van de chef zorgt de penningmeester van de kookavond voor de financiële
afhandeling van de baromzet. Hiertoe maakt hij/zij gebruik van de daarvoor barbon. De totale afhandeling dient
op de kookavond te geschieden.
Artikel 6
Indien een lid, door schuld, schade veroorzaakt aan het gebouw en/of de inventaris volgt melding door de chef
aan het bestuur, dat zich beraadt op maatregelen. Waarna de schade zal worden verhaald op het betrokken lid.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 7
Alle leden, die aan hun financiële verplichtingen jegens de Wijcker Kookclub hebben voldaan, hebben toegang
tot de kook- en eetruimte in de Wijcker Kookclub, opdat zij de kookavonden kunnen bezoeken.
Artikel 8
Ieder lid (en introducé) is gehouden de aanwijzingen van het bestuur of door het bestuur aangestelde personen tot
het gebruik van de keuken stipt op te volgen. Als hiermee in strijd wordt gehandeld, is het betrokken lid
(introducé) volledig aansprakelijk voor schade die hieruit voor de Wijcker Kookclub mocht voortvloeien.
Artikel 9
De leden zijn verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan het secretariaat en
aan hun chef.
Artikel 10
A.
De contributie kan uitsluitend worden voldaan door het afgeven van een automatische incasso machtiging. Door
ondertekening van het `Aanmeldingsformulier´ gaat u akkoord met deze regeling.
B.
Indien het lid de contributie in twee termijnen wil voldoen, moet dat worden aangegeven op het
`Aanmeldingsformulier`.
C.
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk tot 2 maanden voor het einde van een kookseizoen aan de secretaris
worden gedaan. Eventuele achterstallige contributie dient per direct te worden overgemaakt op de bankrekening
van de Wijcker Kookclub. Reeds betaalde contributies worden bij een eventueel tussentijdse opzegging niet
gerestitueerd.
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Artikel 11
In het geval dat de reguliere kookavond op een nationale feestdag valt kan in overleg met de huismeester van de
Wijcker Kookclub uitsluitend aan het begin van het nieuwe kookseizoen (in de maand september), een andere
avond worden gekozen. Andere verschuivingen zijn daarna niet toegestaan.
Artikel 12
Introducés die de intentie hebben lid te willen worden, kunnen maximaal twee keer meekoken tegen betaling per
keer van een/tiende deel van de jaarcontributie, waarna zij verplicht zijn lid te worden. Aanmelding kan
uitsluitend plaatsvinden via het aanmeldingsformulier, waarbij betaling van het inschrijfgeld verplicht is.
Artikel 13
De mogelijkheid bestaat om gasten uit te nodigen die uitsluitend éénmalig meekoken. Dit dient in de maand
voorafgaande aan de huismeester te worden gemeld. Voor de gasten geldt een ander tarief, dat jaarlijks wordt
vastgesteld door het bestuur van Cuisine Culinair De Wijcker Kooklcub U.A.
Artikel 14
Publiciteit over de Wijcker Kookclub kan door ieder lid naar buiten worden gebracht, echter pas nadat hierover
met de secretaris is overlegd.
Artikel 15
De ledenlijsten mogen door de leden (inclusief het bestuur) niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
Artikel 16
Het is niet toegestaan materiaal uit de keuken te lenen en of mee naar huis te nemen.
Artikel 17
Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaar mee te brengen naar de kookclub en te nuttigen.
Artikel 18
Iedere groep is verplicht tijdens en na de kookavond de kook- en eetruimte zoveel mogelijk schoon te houden, en
de gebruikte materialen zorgvuldig af te spoelen.
Artikel 19
De reguliere kookavonden zijn uitsluitend bedoeld voor kookactiviteiten.
Artikel 20
Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement.

Beverwijk, juni 2010
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