Reglement Deelnemer Stichting Adiona - RD2020
Reglement als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten van Stichting Adiona, zoals
vastgesteld door het bestuur bij besluit gedateerd 17 december 2019.
Artikel 1. Strekking
1. In artikel 12 van de statuten is aan het bestuur de bevoegdheid toegekend om een
reglement vast te stellen waarin de onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van
het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Artikel 9 van de statuten luidt:
1. natuurlijke personen die het doel en de doelstelling(en) van de Stichting ondersteunen en
onderschrijven, kunnen aan het bestuur verzoeken om als aangeslotene te worden toegelaten.
2. Het bestuur besluit omtrent zowel het al dan niet toelaten als het uitschrijven van een
aangeslotene. Hieruit blijkt steeds uit een door het bestuur af te geven verklaring.
3. De positie van de deelnemer, alsmede diens rechten en plichten, zijn nader bepaald in dit
Reglement.
Artikel 2. Definities
In dit Reglement wordt verstaan onder:
• Adiona: Stichting Adiona;
• Deelnemer: aangeslotene zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten;
• Deelnemersreglement of Reglement: het onderhavige Reglement;
• Deelneming: de overeenkomst tot aansluiting bij Adiona met de daaraan verbonden rechten
en verplichtingen tussen Adiona en Deelnemer, zoals bedoeld in artikel 4 van dit Reglement.
Artikel 3. Deelnemer
1. Deelnemer kunnen zijn kindercoaches, alsmede andere natuurlijke personen die het doel
van Adiona (kort samengevat “het zijn van een Beroepsorganisatie voor kindercoaches”)
ondersteunen en onderschrijven.
2. Adiona kan nadere voorwaarden stellen om als Deelnemer te worden toegelaten.
Deze voorwaarden worden gepubliceerd op www.adiona.nl.
3. Een persoon die Deelnemer wenst te worden kan zich hiervoor aanmelden bij Adiona op de
wijze zoals vermeld op de website www.adiona.nl.
Adiona beoordeelt aan de hand van de door de aangeleverde gegevens of de persoon al dan
niet voldoet aan de voorwaarden om te worden toegelaten als Deelnemer.
4. Adiona is te allen tijde gerechtigd om een persoon niet toe te laten als Deelnemer of nadere
voorwaarden te stellen aan de toelating.
Artikel 4. Deelneming
1. Deelneming komt tot stand door de bevestiging van toelating als Deelnemer door Adiona.
Adiona verzendt deze bevestiging via e-mail. Deelnemer heeft van te voren kennis kunnen
nemen van de voorwaarden voor deelneming en de op Deelnemers rustende verplichtingen,
zoals opgenomen in dit Reglement en de Algemene Voorwaarden Deelneming Stichting
Adiona, die te downloaden zijn via www.adiona.nl
2. In de Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten vermeld die op Deelneming van
toepassing zijn.
3. Deelneming wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt behoudens
opzegging telkens verlengd voor de duur van een jaar. Opzegging dient te geschieden vóór 1
november, waarna Deelneming aan het einde van het kalenderjaar eindigt.
4. Op het moment dat Deelneming eindigt houdt de betreffende persoon op Deelnemer te zijn
van Adiona.
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