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Leden, deelnemers en begunstigers

.2
Art. 2.1

.2

Art. 3.1
.2

.3
Art. 4.1
.2
.3

Gewone leden, als omschreven in artikel 4, tweede lid, van de statuten,
worden onderscheiden in leden met een geldend gemaakt recht op een
ligplaats en leden zonder een geldend gemaakt recht op een ligplaats,
zogenoemde "leden zonder schip".
Onder “deelnemers" wordt verstaan juniordeelnemers als omschreven
in artikel 4, vijfde lid, van de statuten.
Om het doel van de vereniging te bevorderen bedraagt het aantal leden
zonder schip bij voorkeur niet meer dan 1/3 van het aantal
stemgerechtigde leden,
Indien het aantal leden zonder schip groter is dan 1/3 van het aantal
stemgerechtigde leden, dan wel indien op een Algemene Vergadering
meer dan 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden bestaat uit leden
zonder schip, wordt het uitbrengen van de stemmen geregeld
als beschreven in artikel 32 van dit reglement.
Begunstigers, als omschreven in artikel 4, zesde lid, van de statuten,
worden onderscheiden in begunstigers en donateurs.
Begunstigers onderscheiden zich van donateurs door de wens tot
plaatsing van begunstigers op de wachtlijst voor een ligplaats, terwijl
donateurs op deze plaatsing geen prijs stellen.
Donateurs en begunstigers ontvangen in ieder geval het verenigingsblad.
De vereniging kent tevens aspiranten.
Aspiranten zijn begunstigers die in afwachting van
inschrijving als lid een ligplaats toegewezen hebben gekregen.
Het aspirantschap duurt maximaal 1 jaar.

Aanmelding en toelating van leden, deelnemers en
begunstigers.
Art. 5.1
.2

.3
.4

.5

Aanmelding voor het lidmaatschap leidt, na voorlopige toelating door
het bestuur tot het verkrijgen van de status van begunstiger.
Na toewijzing van een ligplaats op grond van de regels inzake de
toedeling van ligplaatsen volgens het havenreglement verkrijgt de
begunstiger de status van aspirant.
Na het verstrijken van 1 jaar wordt door het bestuur beslist over de
toelating zoals beschreven in artikel 5, tweede lid, van de statuten.
Beslissingen over voorlopige toelating en toelating neemt het bestuur
bij gewone meerderheid van stemmen; afwezige bestuursleden
stemmen door het verlenen van een volmacht aan één der andere
bestuursleden. Het bestuur is niet gehouden overwegingen in verband
met toelating mede te delen of op een andere wijze bekend te maken.
Beslissingen inzake voorlopige toelating, toelating en de toewijzing
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van een ligplaats, als bedoeld in het tweede en vierde lid, worden
gepubliceerd in het verenigingsblad.
Aanmelding als donateur kan op elke geëigende wijze plaatsvinden.
De donateur behoudt deze status zolang de donaties
tenminste éénmaal per jaar worden ontvangen.

Einde van het lidmaatschap, deelnemerschap of van
begunstiging
Art. 7.1
.2
.3

Art.

8

Art. 9.1

.2

.3

Het aspirantschap eindigt bij uitsluiting op de wijzen zoals beschreven
in artikel 6, eerste lid, van de statuten.
Beëindiging van het aspirantschap door het bestuur houdt tevens in een
afwijzend besluit over toelating als lid.
Tegen beëindiging van het aspirantschap als bedoeld in het tweede lid,
noch tegen de weigering tot toelating staat beroep open aangezien het
betreffende aspirant heeft doen blijken van een blijvende met het
lidmaatschap onverenigbare houding.
De status van donateur vervalt indien drie maanden na een
herinneringsnota in verband met de jaarlijkse bijdrage betaling niet
heeft plaatsgevonden.
Ontzetting zal worden uitgesproken door het bestuur
ingeval van:
- betalingsachterstand inzake contributies en liggelden, en de.
- herhaaldelijke overtreding van de normen die volgens artikel 10 van
dit reglement met schorsing zijn bedreigd, waarbij de betrokkene
tenminste twee bevoegd gegeven waarschuwingen heeft ontvangen;
- schorsing, waarbij de geschorste in de gelegenheid zou zijn de
situatie die tot schorsing aanleiding gaf op te heffen, doch dit nalaat
gedurende de schorsingsperiode;
- weigering deel te nemen aan de verplichte werkzaamheden
ingevolge hoofdstuk IV van het havenreglement.
Ontzetting kan ondermeer worden uitgesproken in geval van:
- overtreding van de normen die volgens artikel 10 van dit reglement
met schorsing zijn bedreigd waarbij de betrokkene tenminste één
bevoegd gegeven waarschuwing heeft ontvangen;
- herhaaldelijk verzuim, in die zin dat onder herhaaldelijk verstaan
wordt twee of meermalen, in verband met deelname aan de
verplichte werkzaamheden ingevolge hoofdstuk IV van het
havenreglement.
De tweede waarschuwing als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk
gegeven door of namens het bestuur.
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Schorsing zonder ontzetting
Art. 10.1

.2

Schorsing gedurende de maximale termijn zal worden uitgesproken
door het bestuur ingeval van:
- niet naleving van de uitspraak van de commissie van goede diensten
als bedoeld in artikel 33 van het huishoudelijk reglement;
- ergerlijke en aanhoudende verwaarlozing van een schip, zoals
bedoeld in artikel 30. onderdeel c, van het havenreglement, zulks
onverminderd het verval van de aanspraak op een ligplaats:
- het opzettelijk veroorzaken van schade aan verenigingseigendom en
faciliteiten van de haven, in de zin van hoofdstuk VII van het
havenreglement;
- niet naleving van de verplichtingen ingevolge de artikelen 93, 94 en
96 van het havenreglement, in die zin dat de schorsing kan worden
opgeheven door herstel van het verzuim;
- overtreding van de normen en voorschriften die besloten liggen in
de hoofdstukken X en XI van het havenreglement indien de overtreding zich herhaalt en de betrokkene tenminste éénmaal van bevoegde zijde gewaarschuwd is.
Schorsing kan worden uitgesproken door het bestuur in geval van:
- het niet opvolgen van bevoegd gegeven aanwijzingen op grond van
het havenreglement in verband met:
 artikel 4, tweede t/m vierde lid,
 artikel 43,
 artikel 103,
 artikel 118 en 121.
- ordeverstoring en wangedrag in de kantine;
- het veroorzaken van aanmerkelijke schade aan
verenigingseigendom en faciliteiten van de haven in de zin van
hoofdstuk VII van het havenreglement:
- het overtreden van de normen en voorschriften die besloten liggen
in de hoofdstukken VII, VIII en IX van het havenreglement met
uitzondering van overtreding van de artikelen 93, 94 en 96 en wel in
die zin dat spraken dient te zijn van herhaaldelijke overtreding:
- het overtreden van de normen en voorschriften die besloten liggen
in hoofdstuk X en XI van het havenreglement.

Rechten en verplichtingen
Art. 11.

Art. 12.1

Met uitzondering van de aanspraak op “stilzwijgende verlenging" als
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de statuten en stemrecht in de
Algemene Vergadering, heeft een aspirant dezelfde rechten en verplichtingen als een gewoon lid.
Ontzegging van het gebruik van een ligplaats en toegang tot het
haventerrein vindt plaats door of namens het bestuur ingeval tot
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Art. 13.1

.2

.3

Art. 14.1

.2
.3
Art. 15.
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schorsing of ontzetting is besloten.
Ontzegging als bedoeld in het eerste lid ontslaat de betrokkene niet, op
eerste aanzegging door of vanwege het bestuur, onderhoud of reparaties
uit te voeren aan het schip.
Degene die het gebruik van een ligplaats en de toegang tot het
haventerrein ontzegd is, is bevoegd het bestuur te verzoeken het schip ie
mogen verwijderen dan wel daaraan spoedeisende werkzaamheden ter
bewaring van het schip te verrichten.
Nota's voortvloeiend uit lidmaatschap deelname en begunstiging, het
gebruik van ligplaatsen daaronder begrepen. worden verzonden in de
maand januari van het lopend boekjaar.
Betaling dient voor eind februari van het lopend boekjaar aan de
penningmeester plaats te vinden. Bij gebreke van betaling wordt na een
eerste herinnering, in de maand volgend op het verstrijken van de
betalingstermijn éénmaal een herinneringsnota verhoogd met
administratiekosten, met een vervaltermijn van 30 dagen, aangeboden.
De penningmeester is bevoegd de vordering uit handen te geven,
aanstonds na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn.
De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het lid, de
aspirant, de deelnemer daaronder begrepen of de begunstiger.
Leden, aspiranten daaronder begrepen en deelnemers, alsmede alle
personen die deel uitmaken aan de watersportgroepen als bedoeld in
artikel 4. tweede lid, van de statuten. zijn verplicht tot het verrichten
van werkzaamheden ten behoeve en in het belang van de vereniging.
Ereleden, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de statuten, zijn
vrijgesteld van de verplichting tot het verrichten van werkzaamheden.
De voorwaarden in verband met en organisatie van de werkzaamheden
worden geregeld in het havenreglement.
Leden, aspiranten daaronder begrepen, deelnemers en begunstigers
verplichten zich:
a.
zoveel als mogelijk deel te nemen aan, door of vanwege de
vereniging georganiseerde, activiteiten;
b.
jegens elkaar een sportieve kameraadschappelijke houding aan
te nemen;
c.
elkaar desgevraagd te helpen en te steunen.

Bestuur
Art. 16.1

.2
.3

Het bestuur is belast met het uitvoeren van de besluiten van de
Algemene Vergadering. Het bestuur is tevens belast met en
verantwoordelijk voor taken die voortvloeien uit de wettelijke
voorschriften, statuten en reglementen.
Het bestuur in de voltallige samenstelling vormt het algemeen bestuur.
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks
bestuur.
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Art. 17.
Art. 18.

Art. 19.1

.2

.3

Art. 20.1
.2
Art. 21.1
.2

Art. 22.
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Het algemeen bestuur bepaalt welke taken door het dagelijkse bestuur
worden verricht. Tevens is het dagelijks bestuur gehouden, zoveel als
mogelijk gezamenlijk, bestuurstaken met een spoedeisend karakter uit
te oefenen.
Het dagelijks bestuur legt in elke bestuursvergadering verantwoording
af over de in het vierde lid bedoelde werkzaamheden.
De voorzitter is belast met de leiding van vergaderingen van het
algemeen en dagelijks bestuur alsmede van de Algemene Vergadering.
De secretaris is belast met: het namens de voorzitter (doen) uitnodigen
voor en notuleren van vergaderingen, het voeren van correspondentie,
het (doen) verzorgen van publicaties en het archiveren van bescheiden
voor zover dit niet behoort tot de taken
van de penningmeester.
De penningmeester is belast met het voeren van de
financiële administratie en het economisch beheer van de bezittingen en
het vermogen van de vereniging.
De penningmeester is gehouden de financiële commissie tenminste 4
weken voor de zogenaamde voorjaarsvergadering alle bescheiden met
betrekking tot de financiële verantwoording ter hand te stellen.
Tot het voeren van de financiële administratie behoren ondermeer;
a. het in overleg met het dagelijks bestuur opstellen van de jaarlijkse
begroting;
b. het samenstellen van de financiële jaarstukken;
c. ter zake doende bestuursbesluiten en/of notulen
d. het meewerken aan werkzaamheden van de financiële commissie.
De havencommissaris is voorzitter van de havencommissie
De havencommissaris is belast met de algehele leiding van het
watersportgebeuren.
De algemeen-adjunct is plaatsvervangend voorzitter en
ordecommissaris.
De algemeen-adjunct is belast met ondersteunende taken van overige
bestuursleden voor zover door de overige bestuursleden gewenst.
De algemeen-adjunct is in liet bijzonder belast met het toezicht op de
naleving van de regels die voortvloeien uit: de wettelijke voorschriften,
statuten, reglementen en besluiten van de Algemene Vergadering en het
bestuur.
Het rooster van aftreden van het bestuur
Het bestuur publiceert bij de jaarstukken een actuele versie van het
rooster van aftreden.
Het rooster omvat:
a.
tenminste één lid en ten hoogste twee leden van het bestuur
treedt/treden jaarlijks af;
b.
het bestuurslid dan wel bestuursleden volgens onderdeel a
is/zijn degenen met de oudste benoeming dan wel degenen te
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wiens aanzien de statutaire benoemingsperiode volgens artikel
10, vierde lid, is verstreken;
c.
een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar voor één
periode van 3 jaar;
d.
in geval het verenigingsbelang dan wel de bestuurlijke
continuïteit zulks vereist, bij uitzondering de herbenoeming
worden verlengd volgens artikel 10 lid 5 van de statuten met
maximaal 1 jaar.
Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring door de Algemene Vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen, een havenmeester aan te stellen.
De aanstelling van de havenmeester geschiedt bij overeenkomst tussen
het bestuur en de havenmeester.
De overeenkomst als bedoeld in het tweede lid bevat tenminste
afspraken over:
a. de duur van de aanstelling;
b. de taakopdracht en verantwoordelijkheden van de havenmeester, in
het bijzonder met betrekking tot het beheer van de haven;
c. de werktijden;
d. de te ontvangen vergoeding;
e. het gebruik van de verblijfsaccommodatie;
f. het gebruik van en de vergoeding voor nutsvoorzieningen;
g. de beëindiging van de aanstelling.
Het bestuur besluit welk der bestuursleden, met uitsluiting van de
anderen, als vertegenwoordiger naar de havenmeester fungeert.

Commissies
Art. 24.1

.2

.3

.4

.5

Commissies, behoudens de havencommissie die de havencommissaris
als voorzitter heeft, benoemen uit hun midden een voorzitter. De
voorzitter legt verantwoording af naar het bestuur en naar de Algemene
Vergadering.
Commissies benoemen uit hun midden een secretaris; de secretaris
draagt zorg voor de verslaglegging van de activiteiten van de
commissie.
De commissies dienen, voorafgaand aan elk boekjaar en aan de
najaarsvergadering, een begroting ter goedkeuring in en regelen, na
goedkeuring van het bestuur, vervolgens zelf hun werkzaamheden.
Commissies, behoudens in het geval dit anders geregeld is, leggen
tenminste:
a.
tweemaal per jaar verantwoording af aan het bestuur;
b.
eenmaal per jaar verantwoording af aan de Algemene
Vergadering.
Het rooster van aftreden.
Commissieleden worden door het bestuur benoemd voor een periode
van 3 jaar. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar
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voor maximaal aanvullende periode van drie jaar
Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, is het bestuur bevoegd de
termijn met ten hoogste 1 jaar te verlengen.
De havencommissie bestaat behoudens de voorzitter, het bestuurslid dat
krachtens artikel 11 van de statuten fungeert als havencommissaris, uit
drie leden die door het bestuur voor de duur van maximaal drie jaar
worden benoemd.
De benoeming als bedoeld in het eerste lid kan worden verlengd voor
een periode van maximaal 3 jaar.

Vertegenwoordiging
Art. 26.1

.2

.3

Het dagelijks bestuur kan besluiten, bij verhindering van twee leden, dat
de vereniging in of buiten rechte vertegenwoordigd wordt door het
andere bestuurslid.
Zo dat noodzakelijk is voor het verrichten van rechtshandelingen doet
de vertegenwoordiger als bedoeld in het eerste lid zich machtigen door
tenminste één ander lid van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor registratie, bij de Kamer van
Koophandel, van degenen die tot vertegenwoordiging van de vereniging
bevoegd zijn, respectievelijk draagt zorg voor registratie van mutaties
inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid en wel binnen één maand
na een mutatie.

Bestuursvergaderingen
Art. 27.1
.2

Het algemeen bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar.
Artikel 17, 8e lid, van de statuten is voor vergaderingen van het bestuur
van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor
"stemgerechtigde" gelezen dient te worden: "bestuurslid".

Algemene Vergaderingen
Art. 28.1

.2

De Algemene Vergadering wordt tenminste tweemaal per jaar door het
bestuur bijeengeroepen ten behoeve van de zogenoemde Voorjaars- en
ten behoeve van de zogenoemde Najaarsvergadering welke
bijeenroeping plaatsvindt in de maand maart of april respectievelijk in
de maand oktober of november.
De Algemene Vergadering wordt voorts door het bestuur
bijeengeroepen indien deze vergadering zich onmiddellijk dient uit te
spreken over besluiten voortvloeiend uit de wet, de statuten of
reglementen van de vereniging.

Agenda van de Algemene Vergadering (voorjaar)
Art. 29.1

De agenda van de zogenoemde Voorjaarsvergadering bevat tenminste
de punten 4.1 t/m 4.6 als bedoeld in artikel 15 van de statuten.
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Tevens omvat de agenda van de Voorjaarsvergadering:
- verslag van de laatst gehouden Algemene Vergadering;
- mededelingen van leden en het bestuur;
- bevestiging van door het bestuur benoemde leden van de
havencommissie;
- Financiële overzichten van het afgelopen boekjaar;
- Rooster van aftreden bestuur;
- Verslag financiële commissie.
De agenda van de zogenoemde Najaarsvergadering omvat tenminste de
volgende punten:
- verslag van de laatst gehouden Algemene Vergadering;
- mededelingen van leden en van het bestuur;
- beleidsvoornemens van het bestuur voor het volgende jaar;
- de begroting en (meerjaren)begroting;
- na voorstellen de vaststelling van de bedragen van de zogenoemde
tarievenlijst voor het komende boekjaar;
- Rooster van aftreden en voorstel benoeming nieuwe bestuursleden
indien van toepassing.
- verantwoording van activiteiten van het bestuur en de commissies;
- wat verder ter tafel komt.
De jaarlijks vastgestelde tarievenlijst maakt deel uit van dit reglement.
De agenda van de overige Algemene Vergaderingen omvat tenminste
de volgende punten:
- verslag van de laatst gehouden Algemene Vergadering;
- mededelingen van leden en van het bestuur;
- bespreking van de kwesties die aanleiding geven tot het
bijeenroepen van de Algemene Vergadering;
- wat verder ter tafel komt.

Stemrecht en besluitvorming door de Algemene
Vergadering
Geschillen
Art. 32.1

.2

.3

Geschillen over aangelegenheden, al dan niet gekwalificeerd als
“watersport aangelegenheden”, dienen schriftelijk en gemotiveerd
kenbaar gemaakt te worden bij de ordecommissaris.
Op voordracht van de ordecommissaris beslist het bestuur binnen twee
maanden na het kenbaar maken van “het geschil” of sprake is van een
geschil. Tevens doet het bestuur in het besluit voorstellen ter
beslechting van het geschil.
Indien het geschil niet kan worden beslecht ten genoegen van de
betrokken partijen stelt het bestuur een commissie van goede diensten
in. Van deze commissie maken deel uit:
1. de algemeen adjunct als voorzitter, dan wel één der andere
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Art. 34.1
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bestuursleden indien eerstgenoemde direct of indirect partij is in het
geschil;
2. twee wijze personen; elk der partijen in het geschil wijst diens eigen
wijze persoon aan.
Tenzij de commissie na de eerste bijeenkomst aangeeft aanstonds
ontheven te willen worden van haar taak doet de commissie een
uitspraak.
De uitspraak van de commissie is bindend voor partijen.
Beroep tegen besluiten van commissies en de havenmeester is
opengesteld, binnen 30 dagen na het besluit, bij het algemeen bestuur.
Beroep tegen bindende besluiten van de commissie van goede diensten,
als bedoeld in artikel 33, derde lid, is uitgesloten.
Beroep tegen besluiten van het dagelijks bestuur dan wel tegen
besluiten van het algemeen bestuur is opengesteld, binnen 30 dagen na
liet besluit, bij de Algemene Vergadering.
Behandeling van het beroep ingesteld op basis van het eerste lid vindt,
bij uitsluiting, plaats in de daarop volgende te beleggen Algemene
Vergadering.

Vergoeding van onkosten
Art. 35.1

.2
.3

.4

Bestuursleden en commissieleden kunnen bij de penningmeester, direct
in verband met het uitoefenen van de functie in redelijkheid gemaakte,
kosten declareren.
Tot de declarabele kosten behoren reiskosten en eventuele printkosten;
Voor aanschaffingen en uitgaven met een waarde van meer dan € 50,-,
is steeds voorafgaande toestemming van de penningmeester nodig.
Personen die in opdracht van het bestuur dan wel commissies
werkzaamheden verrichten, kunnen aanspraak maken op een
vergoeding indien de penningmeester daarvoor voorafgaande
toestemming heeft gegeven.
De penningmeester is bevoegd vergoedingen als bedoeld in dit artikel te
binden aan maximum bedragen.

Kwesties die niet zijn voorzien
Art. 36.1
.2

In kwesties waarin niet is voorzien door de toepasselijke regelingen
beslist het algemeen bestuur.
De bestuursbeslissing als bedoeld in het eerste lid wordt ter kennisname
respectievelijk ter toetsing voorgelegd aan de daarop volgende te
beleggen Algemene Vergadering.

In werking treden
Art. 37.1
.2

Het huishoudelijk reglement treedt in werking per 20 april 2018.
De tot de in het eerste lid genoemde datum geldende reglementen en
besluiten worden per gelijke datum ingetrokken conform art. 20 van de
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statuten.
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