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Huishoudelijk Reglement Roeivereniging Weert 

 
Inleiding 
 
Dit huishoudelijk reglement staat niet op zichzelf; voor een goed begrip van dit 
reglement is het noodzakelijk ook kennis te nemen van de statuten van de vereniging 
alsmede de meest recente versie van het Veiligheidsplan. Hieronder zal Roeivereniging 
Weert aangeduid worden als: ‘RV Weert’ of ‘de vereniging’. 

 
Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk vastgesteld in de Algemene Vergadering van 4 
april 2016 en vervangt daarmee alle voorgaande versies. 
 
Karakter van de vereniging  
 
Artikel 1 
 

1. RV Weert is een vereniging en geen facilitair bedrijf. In de vereniging worden voor 
zover dit mogelijk is, alle voorkomende werkzaamheden door de leden uitgevoerd. 
Professionele hulp kan op kosten van de vereniging worden ingeroepen, indien 
een werkzaamheid naar aard hetzij naar omvang, niet op basis van vrijwilligheid 
door één of meer leden kan worden uitgevoerd. 

2. De leden van RV Weert leveren een bijdrage aan de vereniging door: 
- Het zich daadwerkelijk beschikbaar stellen voor de diverse functies binnen de 

vereniging; 
- Het verlenen van hand- en spandiensten bij het onderhoud van de gebouwen, 

de vloot en het terrein; 
- Het geven van instructie aan leden of het coachen van wedstrijdroeiende 

leden; 
- Andere door het bestuur of commissies aangewezen werkzaamheden, welke 

de vereniging ten goede komen. 
3. De leden van RV Weert houden zich aan de in de maatschappij gebruikelijke, 

respectvolle, omgangsvormen en helpen elkaar om plezier te beleven aan het 
roeien. 

 
Klusdagen  
 
Artikel 2 
 
Op vaste data In het voorjaar en het najaar worden klusdagen georganiseerd, waaraan 
ieder lid geacht wordt aanwezig te zijn en een bijdrage te leveren. Naast (onderhouds-) 
werkzaamheden aan de gebouwen en het terrein, zal er onder leiding van de commissie 
materiaal gewerkt worden aan boten, riemen etc. 
 
Schoonmaakrooster  
 
Artikel 3 
 



  
Huishoudelijk Reglement Roeivereniging Weert 

Er wordt een schoonmaakrooster opgesteld en een lijst van reguliere schoonmaakwerk-
zaamheden. Ieder lid wordt ingedeeld om in een wekelijkse poetsbeurt de reguliere 
poetswerkzaamheden uit te voeren. Het rooster van de schoonmaakbeurten en de 
deelnemende leden wordt in de mededelingenkasten in het clubhuis en het botenhuis 
opgehangen en bekend gemaakt in de Nieuwsbrief. Bij verhindering dient het betreffende 
lid zelf zorg te dragen voor een vervanger.  
 
 
Ledengroepen 
 
Artikel 4 
 
Naast de statutair bepaalde ledengroepen kent de vereniging ook  

- aspirant-leden; 
- 2de verenigingsleden; 
- G-roeiers;   
- bijzondere leden.  

Dit zijn geen leden in de zin van de statuten en hebben derhalve ook geen stemrecht. De 
rechten en plichten van deze groepen zijn uitgewerkt in dit huishoudelijk reglement. 
 
Aspirant-leden 
 
Artikel 5 
 
In dit reglement wordt verstaan onder aspirant-leden: personen die, met inachtneming 
van artikel 8, kenbaar hebben gemaakt dat zij lid willen worden van de vereniging, maar 
nog niet als lid geaccepteerd zijn. Tevens worden deelnemers aan de instructieperiode, 
die nog geen lid zijn, aangemerkt als aspirant-leden. 
 
2de verenigingsleden 
 
Artikel 6 
  
In dit reglement wordt verstaan onder 2de verenigingsleden: personen die lid zijn bij een 
andere roeivereniging en die tevens gebruik willen maken van de faciliteiten van RV 
Weert. De contributie voor een 2de lidmaatschap en de daaraan te stellen voorwaarden 
worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 
Bijzondere leden 
 
Artikel 7 
 
Bijzondere leden zijn leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de vereniging 
bijvoorbeeld door het (onbezoldigd) verrichten van werkzaamheden. E.e.a. ter 
beoordeling van het bestuur. 
 
Jeugdleden  
 
Artikel 8 
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Voor het jeugdlidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 10 jaar. In uitzonderlijke 
gevallen kan het bestuur leden jonger dan 10 jaar toelaten; e.e.a. ter beoordeling van 
het bestuur. 

 
Leden met een beperking 
 
Artikel 9 
  

1. Leden met een lichamelijke beperking zullen, wanneer het kan zoveel mogelijk 
met de reguliere instructie mee doen.  

2. Leden met een ernstig lichamelijke beperking en of verstandelijke beperking, die 
niet mee kunnen doen met de ‘reguliere’ instructie, kunnen deelnemen aan een 
aangepaste instructie van de Commissie aangepast roeien. Deze groep roeiers 
worden G-roeiers genoemd en zullen in groepsverband, maximaal 1 maal per 
week roeien. Doordat zij niet onbeperkt kunnen roeien, krijgen deze G-roeiers een 
korting op hun contributie. 

3. Roeiers met een beperking hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in het 
Burgerlijk Wetboek omschreven en als in de statuten aan leden zijn toegekend en 
opgelegd, met dien verstande dat zij die onder de wettelijke bescherming vallen 
van een voogd, bewindvoerder of curator ex boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet tot bestuurslid gekozen kunnen worden, evenmin hun wettelijke 
vertegenwoordiger. Voorts kunnen zij slechts hun stemrecht uitoefenen middels 
hun wettelijke vertegenwoordiger en kunnen zij slechts een algemene 
ledenvergadering bijeenroepen middels hun wettelijke vertegenwoordiger.  

 
Lid worden  
 
Artikel 10 
 

1. Wie lid wil worden van RV Weert, vult het daarvoor bestemde formulier in en 
levert dat in bij/stuurt dat toe aan de ledenadministratie. Op het formulier worden 
in ieder geval naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, een verklaring te 
kunnen zwemmen en een handtekening gegeven. Ook moet worden vermeld voor 
welk soort lidmaatschap de aanvraag is. 

2. Het bestuur beoordeelt de roeivaardigheid van het aspirant-lid en kan bij 
onvoldoende roeivaardigheid het aspirant-lid verplichten tot deelname aan de 
instructieperiode. 

3. Als het aspirant-lid minderjarig is, moet het formulier ondertekend worden door 
een ouder of voogd, en moeten ook de contactgegevens van de ouder of voogd 
worden gegeven.  

4. Het bestuur heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren binnen een 
termijn van 6 weken na ontvangst van het inschrijfformulier. Het aspirant-lid 
wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

5. Wie is toegelaten tot de vereniging is lid van RV Weert, met alle rechten en 
plichten die daarbij horen.  

6. De namen van nieuwe leden worden bekend gemaakt binnen RV Weert. 
 
Introductie  
 
Artikel 11 
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1. Met uitzondering van ondersteunende leden, kunnen leden een niet verenigingslid 
introduceren om mee te roeien in een boot van de vereniging of bij een 
verenigingsactiviteit in het verenigingsgebouw. 

2. De introducé mag slechts roeien of sturen in een boot van de vereniging, indien 
het introducerende lid de introducé begeleidt. 

3. Het introducerende lid is ten allen tijde verantwoordelijk voor de introducé. 
4. De introducé moet worden ingeschreven in het introductieboek. 
5. Iemand kan ten hoogste driemaal per jaar geïntroduceerd worden. 
6. Een introducé kan niet namens de vereniging deelnemen aan activiteiten die door 

een andere roeivereniging worden georganiseerd, noch deelnemen aan 
toertochten van de vereniging. 

7. Zij die in het verleden uit het lidmaatschap ontzet zijn of als lid door het bestuur 
geweigerd of opgezegd zijn, kunnen niet worden geïntroduceerd. 

8. Elk bestuurslid kan een introductie terstond beëindigen. 
9. Het bestuur kan voor bepaalde gelegenheden het recht van introductie opheffen. 
10. Het vormen van met andere roeiverenigingen gecombineerde wedstrijd- en 

toertochtploegen valt buiten het kader van introductie. Dit wordt geregeld door 
het bestuur onder nader te bepalen condities. 

 
Contributie  
 
Artikel 12 
  

1. De contributieperiode loopt van 1 april tot en met 31 maart het jaar erop volgend. 
2. De hoogte van de contributie en andere bijdragen worden in de Algemene 

Vergadering vastgesteld. 
3. Alle leden die contributie dienen te betalen, machtigen de vereniging tot 

wederopzegging van het lidmaatschap om de contributie en alle andere in het 
huishoudelijk reglement vermelde vergoedingen/bijdragen per automatische 
incasso te laten plaatsvinden. Hiervan zijn uitgezonderd die leden, die aan het 
bestuur schriftelijk tot een andere betalingswijze hebben verzocht en dit verzoek 
is gehonoreerd. 

4. Automatische incasso kan alleen geschieden als een lid van tevoren per brief of 
per mail van de geplande incasso in kennis is gesteld. 

5. Contributietabel: 

Soort lidmaatschap Kosten 
Leden € 250.00  
Jeugdleden 10-17 jaar € 125.00  
Studenten € 187.50  
Ereleden €     0.00 
Begunstiger € 100.00  
G-roeiers € 125.00  
2 leden uit 1 familie 10% korting 2e lid  
3 leden uit 1 familie 20% korting 3e lid  
4 leden uit 1 familie 30% korting 4e lid  
Instructiebijdrage € 100.00  

 
6. De contributie is inclusief de bijdrage aan de KNRB. Het bestuur kan een 

verhoging van de KNRB-bijdrage doorbelasten aan de leden. 
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7. Het bestuur kan aan de ledenvergadering voorstellen doen om naast de 
contributie en naast de in art. 24 genoemde bijdragen, andere bijdragen van 
bepaalde leden, resp. categorieën van leden te verlangen, indien die bijdragen 
een relatie hebben met specifieke activiteiten van die leden. Hiertoe behoren 
onder andere inschrijfgelden voor wedstrijden en toertochten en bijdragen in 
transportkosten. 

 
Het bestuur 
 
Artikel 13 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de Algemene 
Vergadering. 

 
 
 
 
 
De voorzitter  
 
Artikel 14 
  
De voorzitter is binnen het bestuur verantwoordelijk voor: 

1. Het voorzitten van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering. 
2. De externe contacten zoals die met gemeentelijke en andere overheden, met de 

KNRB en andere roei- en sportbonden. 
3. Het zijn van een aanspreekpunt en verbindende factor, zowel intern en extern. 

 
De secretaris  
 
Artikel 15 
 
De secretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor: 

1. De uitgaande correspondentie. 
2. De verwerking van de inkomende correspondentie. 
3. De ledenadministratie, en het doorgeven van de gegevens van nieuwe leden aan 

de penningmeester en andere belanghebbenden. 
4. De publicatie van de ledenlijst. 
5. De notulen van bestuursvergaderingen en AV’s. 
6. De aanwezigheid van een presentielijst en een exemplaar van de statuten en het 

huishoudelijk reglement bij elke vergadering. 
7. Het beheer van het archief van RV Weert. 
8. Het bijeenroepen van AV’s. 

 
De penningmeester  
 
Artikel 16 
 
De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor: 

1. Het beheer van de financiën van RV Weert. 
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2. Het bijhouden van een overzichtelijke financiële administratie. 
3. Het factureren en incasseren van de vorderingen van RV Weert. 
4. Het samenstellen van een financieel verslag, bestaande uit de staat van baten en 

lasten en de balans met toelichting voor de jaarlijkse AV. 
5. Het opstellen van de begroting voor het volgende verslagjaar. 
6. Het bijhouden van een inventarislijst van de bezittingen van RV Weert. 
7. Het regelen van de benodigde verzekeringen. 

 
De commissaris roeien  
 
Artikel 17 
 
De commissaris roeien is binnen het bestuur verantwoordelijk voor: 

1. De organisatie van, en het toezicht houden op de roei-instructie van de G-roeiers. 
2. De organisatie en afname van roei-examens. 
3. Het vaarreglement van de vereniging. 
4. De organisatie van activiteiten binnen de vereniging. 
5. Het inschrijven van ploegen voor wedstrijden en andere evenementen. 
6. De goede samenwerking met de commissie Roeien. 
7. De goede samenwerking met de commissie Aangepast roeien. 
8. De goede samenwerking met de commissie Activiteiten. 

 
De commissaris instructie 
 
Artikel 18 
 
De commissaris instructie is binnen het bestuur verantwoordelijk voor: 

1. De organisatie van, en het toezicht houden op de roei-instructie van de leden. 
2. De opleiding van instructeurs. 
3. De goede samenwerking met de commissie Roeien. 

 
De commissaris gebouw  
 
Artikel 19 
 
De commissaris gebouw is binnen het bestuur verantwoordelijk voor: 

1. De bouw van en het onderhoud aan het verenigingsgebouw. 
2. De goede samenwerking met de commissie Gebouw. 

 
De commissaris Materiaal 
 
Artikel 20 
 

1. De zorg voor het materiaal, zoals boten, riemen, ergometers, 
krachttrainingsapparatuur, stellingen en vlotten. 

2. Toezicht op oordeelkundige behandeling en goed onderhoud van het materiaal. 
3. Reparatie van materiaal. 
4. De richtlijnen voor de behandeling van het materiaal. 
5. De mogelijkheid voor leden om boten te reserveren en schades te melden. 
6. Het opstellen van de ideale vlootlijst en het jaarlijkse aankoopvoorstel. 
7. De goede samenwerking met de commissie Materiaal. 
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Commissies 
 
Artikel 21 
 
Het bestuur kan commissies benoemen en ontbinden. 

1. Elke commissie, behalve de kascommissie en eventuele andere commissies, die 
direct door de Algemene Vergadering zijn benoemd, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 

2. Elke commissie heeft een duidelijk omschreven taak. 
3. Wanneer een commissie zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan het bestuur 

daar maatregelen tegen nemen, waaronder het ontslaan van (leden van) 
commissies. Dit geldt niet voor commissies die rechtstreeks door de Algemene 
Vergadering zijn benoemd. 

  
Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid en verzekeringen, schaden en boetes 
 
NB 
Ongeacht de dekking, die de diverse door RV Weert gesloten verzekeringen geven, blijft 
er juridisch een persoonlijke (wettelijke) aansprakelijkheid van de leden t.o.v. derden, 
inclusief de vereniging, bestaan. 
 
 
 
 
Artikel 22 
 
Van leden wordt - in aanvulling op het bepaalde in artikel 20 lid 6 van dit huishoudelijk 
reglement - verwacht dat zij: 

- De zwemkunst machtig zijn, met en zonder kleren; 
- Adequaat verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid; 
- Zich - naar gelang hun roeiambitie – sportmedisch laten keuren (een uitgebreide 

toelichting is opgenomen in het Veiligheidsplan). Het vaststellen dat er geen 
medische bezwaren zijn om de roeisport te beoefenen wordt geacht een 
persoonlijke verantwoordelijkheid te zijn van elk lid. In het geval van jeugdleden 
worden de ouder(s) of voogd hiervoor verantwoordelijk geacht; 

- Voldoende geïnformeerd zijn over de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het 
roeien (voor jeugdleden worden ook hiervoor de ouder(s) of voogd geacht 
verantwoordelijk te zijn, met de ondertekening van het in artikel 8 lid 3 vermelde 
inschrijfformulier verklaren de ouder(s) of voogd voldoende geïnformeerd te zijn 
over de hiervoor bedoelde risico’s). 

 
Artikel 23 
 

1. Deelnemen aan activiteiten van RV Weert, waaronder roeien, sturen en het 
verrichten van werkzaamheden, geschiedt op eigen risico. 

2. Aan de ouder(s) of voogd van minderjarige leden die zelfstandig willen roeien of 
sturen - en die volgens de commissie Roeien daartoe bevoegd zijn - wordt 
specifiek om toestemming gevraagd, waarbij de ouder(s) of voogd verklaren 
bekend te zijn met het in lid 1 vermelde (zie verklaringen op het 
inschrijfformulier). 
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Artikel 24 
 
1. Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade door hem of mede door 
zijn toedoen aan de eigendommen van de vereniging toegebracht. 
2. Bij schade aan een boot zijn alle gebruikers van de boot aansprakelijk, 
ongeacht of zij schuld hebben aan het gebeurde. 
3. Elk lid vrijwaart de vereniging voor schaden door hem aan derden 
toegebracht. 
  
Artikel 25 
 
1. De boten en de daaraan verwante materialen (zoals riemen, bankjes etc.) 
zijn op basis van dagwaarde door de vereniging verzekerd tegen schade. 
De boten, riemen en bankjes etc. zijn bovendien op basis van nieuwwaarde 
verzekerd tegen brand. Beide verzekeringen hebben een beperkt eigen 
risico. 
2. Tijdens het roeien in en de omgang met boten van de vereniging is elk 
lid verzekerd voor aansprakelijkheid jegens derden. 
3. Alle die in opdracht van het bestuur of vanuit hun functie taken 
uitvoeren en die tijdens de uitvoering van die taken aansprakelijk 
worden gesteld voor schaden aan derden toegebracht, zijn hiertegen 
verzekerd. De leden zijn niet verzekerd en kunnen de vereniging niet 
aansprakelijk stellen voor schade ontstaan op weg naar en van het 
verenigingsgebouw. 
4. De vereniging sluit verzekeringen af / de gemeente heeft een z.g. 
Vrijwilligersverzekering afgesloten, die dekking geven voor de in dit artikel genoemde 
schades en aansprakelijkheden. 
 
 
 
Artikel 26 
 
1. Behoudens het gestelde in lid 2, in welke gevallen de aansprakelijkheid 
onbeperkt is, kan bij schade aan een boot op de gebruiker(s) ten hoogste 
een bedrag worden verhaald dat gelijk is aan het eigen risico van de 
vlootverzekering. 
2. In geval van opzet, grove schuld of laakbaar gedrag (bijvoorbeeld door 
te roeien zonder in het bezit te zijn van het daarvoor noodzakelijke 
examen) kan het bestuur een boete opleggen, die maximaal gelijk is aan 
de kosten van herstel in de oorspronkelijke staat. Ook indien slechts 
wordt overgegaan tot summier herstel, kan de boete gelijk zijn aan de 
kosten van herstel in de oorspronkelijke staat. Ingeval van 
onherstelbare schade kan in dit geval als boete de vervangingswaarde 
gelden. De boetes kunnen worden opgelegd los van de vraag of de 
verzekering eveneens overgaat tot uitbetaling. 
 
Artikel 27 
 
1. Het bestuur is met inachtneming van het gestelde in artikel 23, bevoegd te 
bepalen welk bedrag een lid, dat voor een schade aansprakelijk of mede 
aansprakelijk is, deswege aan de vereniging verschuldigd is. Indien 
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hiertoe naar het oordeel van het bestuur termen aanwezig zijn, kan het 
aan de vereniging te betalen bedrag lager worden gesteld dan het 
schadebedrag. 
2. De vastgestelde schadevergoeding of boete dient binnen 14 dagen na een 
schriftelijk betalingsverzoek te zijn voldaan. 
 
Artikel 28 
 
1. De vereniging neemt generlei verantwoordelijkheid op zich voor 
persoonlijke eigendommen, welke dan ook, aan wie dan ook toebehorende, 
zich waar en hoe dan ook bevindende in het verenigingsgebouw of in een 
boot van de vereniging. 
2. De vereniging is ook niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van, of 
schaden aan eigendommen, veroorzaakt door het handelen van personeel dat 
werkzaamheden verricht in opdracht van de vereniging. 
 
Artikel 29 
 
Het bestuur is gerechtigd om naast de hierboven genoemde verzekeringen, 
andere verzekeringen, die in het belang van de leden of de vereniging zijn, 
af te sluiten. 
 
Geschillen tussen leden en het bestuur 
 
Artikel 30 
  

1. Als er een geschil is tussen één of meerdere leden en het bestuur, kan dit geschil 
op verzoek van één van de partijen worden voorgelegd aan een 
geschillencommissie. 

2. Deze commissie staat onder leiding van iemand die door beide partijen als 
voorzitter wordt aanvaard. Deze commissievoorzitter hoeft geen lid te zijn van RV 
Weert. 

3. Naast deze voorzitter zijn er nog vier leden in de commissie, elke partij kiest er 
twee. Dit zijn leden van RV Weert. 

4. Uitspraken van deze commissie zijn voor beide partijen bindend. 
 

Het gebruik van de boten 
 
Artikel 31 
 
Het bestuur bepaalt welke roeiniveaus er zijn, wat de vereisten voor de verschillende 
niveaus zijn en welke boten gebruikt mogen worden bij welk roeiniveau. Ook bepaalt het 
bestuur de maximale afschrijfduur voor een boot. Wie hiervan wil afwijken, heeft 
toestemming van het bestuur nodig. 
 

1. Jeugdleden jonger dan 14 jaar mogen niet roeien of sturen zonder begeleiding. 
2. Ieder lid moet zich houden aan de regels voor het gebruik van het materiaal, 

zoals die door de commissaris materiaal bepaald en bekend gemaakt zijn. Alle 
leden van een ploeg zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze regels. 

3. Wanneer roeimateriaal schade oploopt, dient dit direct door betrokken persoon of 
groep personen worden gemeld aan de commissaris materiaal. 
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4. Alle schade of verliezen aan materiaal moet door de verantwoordelijke leden en/of 
hun introducé(es) vergoed worden. Elk betrokken lid is hoofdelijk aansprakelijk 
voor de vergoeding van de schade. Het bestuur kan hier vrijstelling voor geven. Is 
de schade niet binnen 30 dagen vergoed, dan kan het nalatig lid geschorst 
worden, terwijl de vordering op de schadevergoeding blijft staan. 

5. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid bij het roeien en doen op 
eigen risico mee aan wedstrijden, toertochten en andere activiteiten. 

6. Nadere regels omtrent het gebruik van boten zijn uitgewerkt in het 
Vaarreglement. 

 
Het stallen van privéboten  
 
Artikel 32 
 

1. Leden kunnen hun eigen roeimateriaal met toestemming van het bestuur in het 
verenigingsgebouw stallen, tegen betaling van liggeld. 

2. Het bestuur bepaalt hoeveel ruimte er in de loods beschikbaar is voor het stallen 
van privémateriaal en hoe de beschikbare plekken verdeeld worden. 

3. Wanneer leden hun roeimateriaal in beheer geven aan het bestuur en het bestuur 
gaat daarmee akkoord, vervalt het liggeld. 

4. De hoogte van het liggeld wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering 
vastgesteld. 

 
De sociëteit 
 
Artikel 33 
 
De sociëteit van RV Weert staat open voor alle leden van RV Weert en, op gezette tijden, 
ook voor niet-leden. De regels over het gebruik van de sociëteit en het schenken van 
alcohol staan in het separate Sociëteitsreglement. 
 
Het verenigingstenue, de bladen van de riemen en de vlag 
 
Artikel 34 
 
De verenigingskleuren zijn zilver en blauw. 

1. Het tenue bestaat uit <nog invullen> 
2. Het tenue wordt gedragen bij wedstrijden en andere gelegenheden waarbij RV 

Weert vertegenwoordigd wordt.  
3. Het blad van de riemen is zilver met een omgekeerde v erin. 
4. De vlag <nog invullen> 

 
Verenigingsorgaan 
 
Artikel 35 
 
Periodiek wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief verschijnt onder 
verantwoordelijkheid, maar zonder inmenging van het bestuur. De artikelen in de 
nieuwsbrief vertegenwoordigen niet perse de mening van het bestuur. 
 



  
Huishoudelijk Reglement Roeivereniging Weert 

Over de statuten en het huishoudelijk reglement  
 
Artikel 36 
 

1. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij de secretaris en 
zijn te vinden op de website. 

2. Ieder lid krijgt op verzoek een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement toegestuurd. 

3. Ieder lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk reglement en overige 
richtlijnen en reglementen te kennen en er naar te handelen. 

 
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement  
 
Artikel 37  
 

1. Het huishoudelijk reglement kan alleen bij besluit door de Algemene Vergadering 
worden gewijzigd. 

2. Door het bestuur voorgestelde wijzigingen worden meegestuurd met de 
uitnodiging voor een Algemene Vergadering. 

 
Overige reglementen 
 
Artikel 38 
 
Naast het huishoudelijk reglement kent de vereniging ook de volgende reglementen: 

• Vaarreglement 
• Veiligheidsplan 
• Examenreglement 
• Instructiereglement 
• Sociëteitsreglement 

 
Bovenstaande reglementen worden door het bestuur vastgesteld. 
 


