
 

 

 

 

 

WATERSPORTVERENIGING “DE ZEEVANG” 

                         H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T 
                               Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 juni 2020 

 

DE VERENIGING 

Artikel 1 

De vereniging stelt zich ten doel de watersport in de meest uitgebreide zin te bevorderen en tracht dit doel te 

bereiken langs wettige weg en wel door: 

1. het beheren en exploiteren van een jachthaven; 

2. steun te verlenen in het beoefenen van de watersport vooral voor die leden, welke over eigen 

materiaal beschikken; 

3. het organiseren van instructieve en andere bijeenkomsten, de watersport betreffende;  

4. haar leden aan wedstrijden te doen deelnemen; 

5. het organiseren van wedstrijden; 

6. het in leven roepen van onderafdelingen, welke elk een bepaalde groep van leden van die 

onderafdeling  in staat stelt een tak van watersport te beoefenen. Takken van watersport zijn onder 

andere (jeugd)zeilen, ijszeilen, surfen, roeien, kanoën, motorbootvaren; 

7. het jeugdzeilen in het bijzonder stelt zich ten doel om kinderen, door middel van laagdrempelige 

activiteiten, op een plezierige manier kennis te laten maken met het zeilen. Het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen, vaardigheid en samenwerking staat daarbij voorop; 

8. andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

 

AANMELDINGEN 

Artikel 2 

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging – alsmede het aanmelden van aspirant-leden, 

jeugdleden en donateurs - dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat op een daartoe bestemd 

aanmeldingsformulier. 

 

TOELATINGEN 

Artikel 3 

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, aspirant-leden, jeugdleden en donateurs. 

2. Het aantal leden, bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten, zal het aantal leden van 250 niet 

overschrijden, tenzij de overschrijding veroorzaakt wordt door: 
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♢ het overgaan van het aspirant-lidmaatschap in een (gewoon) lidmaatschap;  

♢ het overgaan van het jeugdlidmaatschap in een (gewoon) lidmaatschap, zoals geregeld in  

   artikel 7 , leden 6 en 7. 

3. Bezwaarschriften tegen de toelating van nieuwe leden kunnen binnen veertien dagen na publicatie 

worden ingediend bij het secretariaat. Het bestuur onderzoekt de bezwaarschriften en legt in de 

eerstkomende ledenvergadering de beslissing omtrent de toelating van het lid, aspirant-lid, jeugdlid 

of donateur ter stemming voor aan de leden. 

4. Bij niet toelating door het bestuur tot lid, aspirant-lid, jeugdlid of donateur kan de algemene 

vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

5. Ieder lid, aspirant-lid of jeugdlid is bij toelating inschrijfgeld verschuldigd en wordt geacht kennis te 

nemen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het havenreglement (zie website: 

www.wsvdezeevang.nl) 

6. Een lidmaatschap geldt tot wederopzegging en is bindend voor de duur van het lopende 

verenigingsjaar. 

 

ADRESWIJZIGING 

Artikel 4 

Bij adreswijziging zijn de leden verplicht hiervan terstond bericht te zenden aan het secretariaat. 

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Artikel 5 

1. Ereleden en leden van verdienste worden, volgens het protocol bij onderscheidingen, voorgedragen 

door het bestuur en door een ledenvergadering  benoemd. 

2. De benoeming van een erelid en een lid van verdienste geschiedt bij handopsteken met een 

meerderheid van stemmen. 

3. Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie. 

 

LEDEN 

Artikel 6 

Leden hebben het recht, behoudens hetgeen geregeld wordt in de statuten, om:  

1. gekozen te worden in een functie in de vereniging; 

2. zich bij een of meer onderafdelingen aan te sluiten; 

3. indien aangesloten bij een onderafdeling, een stem uit te brengen voor zaken en personen de 

onderafdeling betreffende; 

4. schriftelijke voorstellen of klachten in te dienen bij het bestuur, dat verplicht is deze te onderzoeken en 

binnen vier weken na ontvangst van het voorstel c.q. de klacht schriftelijk zijn houding dienaangaande 

mede te delen; 
5. een ligplaats in de jachthaven van de vereniging in te nemen, zoals geregeld wordt in het 

havenreglement. 
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ASPIRANT-LEDEN EN JEUGDLEDEN 

Artikel 7 

1. Het aanmeldingsformulier voor jeugdleden dient ondertekend te zijn door één ouder of voogd. Het 

jeugdlid en zijn ouder of voogd erkennen bij indiening van het verzoek tot inschrijving, bekend te zijn 

met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

2. Aspirant-leden en jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen ook niet in een bestuursfunctie 

gekozen worden. 

3. Aspirant-leden en jeugdleden kunnen zich aansluiten bij een onderafdeling, zoals het jeugdzeilen. 

4. Aspirant-leden en jeugdleden kunnen uit hun midden vertegenwoordigers benoemen die, binnen de 

vereniging, de belangen van de aspirant-leden en jeugdleden behartigen. 

5. Vertegenwoordigers van de aspirant-leden en jeugdleden hebben het recht, indien zij hierom 

schriftelijk verzoeken, door het bestuur te worden gehoord. 

6. In het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin een jeugdlid de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt 

hij/zij onmiddellijk lid van de vereniging. 

7. Indien een aspirant-lid een permanente ligplaats toegewezen wordt hij/zij onmiddellijk lid van de 

vereniging. 

 

DONATEURS 

Artikel 8 

1. Donateurs hebben het recht op het bezoeken van de algemene vergadering en andere evenementen 

en cursussen die door de vereniging worden georganiseerd. 

2. Donateurs hebben geen stemrecht. 

3. Donateurs kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. 

4. Donateur kunnen niet aansluiten bij een onderafdeling. 

 

HET BESTUUR 

Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat tenminste uit vijf en ten hoogste negen leden. Het bestuur wordt gekozen door de 

algemene vergadering. 

2. In de vacatures van het bestuur wordt voorzien door benoeming krachtens een besluit van de 

algemene ledenvergadering. Voor alle te vervullen plaatsen van een nieuw bestuurslid is het bestuur 

verplicht kandidaten voor te dragen. De leden hebben het recht tegenkandidaten voor te dragen. 

Deze voordracht moet voorzien zijn van een bewijs van bereidheidsverklaring tot zitting nemen. 

3. Per commissie, als bedoeld in artikel 15 derde lid van de statuten, wijst het bestuur een bestuurslid 

aan ter zittingneming in die commissie. 

4. Leden van de in het voorgaande lid genoemde commissies treden elk uiterlijk drie jaar na benoeming 

af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie 

in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
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5. Ieder lid van het bestuur is belast met het ter kennis brengen van alle bij hem/haar ingekomen en 

uitgaande stukken bij de leden van het bestuur. 

6. Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. 

 

 
HET DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 10 

1. Het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen aan de voorzitter, secretaris en de 

penningmeester. Is één van dezen afwezig, dan benoemt het bestuur voor hem/haar een 

plaatsvervanger. 

2. In zaken waarbij een spoedeisende beslissing genomen moet worden, kan het dagelijks bestuur 

beslissen, doch is verplicht daarover in de eerstvolgende bestuursvergadering het gehele bestuur in 

kennis te stellen. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Artikel 11 

1. Bestuursvergaderingen worden minimaal 1 x per kwartaal gehouden. Op verzoek van de voorzitter of 

op verzoek van ten minste 3 bestuursleden kan eveneens tot een bestuursvergadering worden 

opgeroepen. 

2. De bestuursleden worden ten minste 5 dagen tevoren, behoudens in spoedeisende gevallen, door het 

secretariaat opgeroepen onder opgave van datum, plaats en agenda van de vergadering. 

3. Een bestuursvergadering kan slechts bindende besluiten nemen indien meer dan de helft van de 

 bestuursleden aanwezig is. 

4. Bij stemming beslist de meerderheid van de aanwezige bestuursleden. Bij staking van de stemming 

vindt herstemming plaats. Indien de stemmen bij de tweede stemming wederom staken, beslist de 

voorzitter. 

 

DE VOORZITTER 

Artikel 12 

Buiten hetgeen geregeld wordt in de statuten is de voorzitter belast met: 

1. het leiden van de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. Is de voorzitter 

afwezig   dan wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Bij diens afwezigheid treedt de 

oudste in jaren der bestuursleden als zodanig op; 

2. het bewaren van medailles of andere gedenktekens; 

3. het benoemen op de ledenvergadering van een uit drie personen bestaand stembureau; het optreden 

naar buiten namens de vereniging. 
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DE SECRETARIS 

Artikel 13 

Buiten hetgeen geregeld wordt in de statuten is de secretaris belast met: 

1. het bewaren en bijhouden van het ledenregister evenals het register van aspirantleden;  

2. het voeren en afschrift houden van de correspondentie; 

3. het beheren van het archief; 

4. het bijhouden van de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen; 

5. het uitbrengen van een jaarverslag aan de algemene ledenvergadering. Dit verslag moet gedurende 

tenminste zeven dagen voor de bedoelde vergadering ter inzage liggen van de leden en wordt aan de 

goedkeuring onderworpen van de algemene ledenvergadering, die het recht heeft in het jaarverslag 

wijzigingen aan te brengen; 

6. zorgdragen voor de presentielijsten en het aanwezig hebben van een exemplaar van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en het havenreglement op iedere ledenvergadering; 

7. het verzenden van de oproepingen met agenda voor bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, 

volgens de termijnen genoemd in de statuten; 

8. het in ontvangst nemen van voorstellen en klachten van de leden. 

 

DE PENNINGMEESTER 

Artikel 14 

Buiten hetgeen in de statuten wordt geregeld is de penningmeester belast met: 

1. het beheer van de geldmiddelen. De beschikbare gelden worden door hem/haar gestort bij een door 

het bestuur aangewezen bankinstelling; 

2. het nauwkeurig aantekening houden van alle ontvangsten en uitgaven; 

3. het voeren en afschrift houden van door hem/haar gehouden correspondentie; 

4. het jaarlijks, in overleg met het bestuur, samenstellen van een balans en jaarrekening. Deze, alsmede 

de boeken en bescheiden worden voorgelegd aan de kascommissie ter controle; 

5. het, in overleg met het bestuur, samenstellen van een begroting van het komende verenigingsjaar. 

Deze wordt, samen met het financieel verslag, door het bestuur aan de algemene ledenvergadering 

voorgelegd; 

6. de inning en betaling van vorderingen en schulden; 

7. het toezicht op de afdracht van binnenkomende haveninkomsten. 

 

DE KASCOMMISSIE 

Artikel 15 

De commissie, als bedoeld in artikel 16 vierde lid van de statuten, bestaat uit drie leden die maximaal drie 

achtereenvolgende jaren lid van de commissie zijn, met dien verstande dat ieder jaar één lid van de commissie 

aftreedt en vervangen wordt door een nieuw lid. Deze commissie brengt jaarlijks een verslag   uit aan de 

algemene vergadering over het onderzoek ingesteld naar de financiële bescheiden van de vereniging. 
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ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 16 

1. De leden zijn verplicht op de algemene vergadering de presentielijst te tekenen. 

2. De voorzitter heeft het recht, indien hij/zij van mening is dat de vergadering omtrent het in 

behandeling zijnde onderwerp genoegzaam is ingeleid, de discussie daarover te sluiten en tot 

stemming over te gaan, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verklaart. 

3. Het bestuur beslist of de voorstellen tijdens de vergadering ingediend al of niet in behandeling zullen 

worden genomen. 

4. In spoedeisende gevallen kan de oproeping tot een algemene ledenvergadering geschieden in 

afwijking van de in de statuten gestelde termijn. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 17 

Buiten hetgeen in de statuten wordt geregeld, behandelt de algemene ledenvergadering onder andere het 

volgende: 

1. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; 

2. het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar; 

3. de balans, jaarrekening en het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar;  

4. de begroting voor het volgende verenigingsjaar; 

5. de verslagen van de ingestelde commissies;  

6. het kiezen van een kascommissie; 

7. de vervulling van vacatures in het bestuur; 

8. het bepalen van de jaarlijkse contributie en overige heffingen. 

 

STEMMEN 

Artikel 18 

Buiten hetgeen in de statuten wordt geregeld, bepaalt het huishoudelijk reglement dat: 

1. op een ledenvergadering slechts bindende besluiten genomen worden indien tenminste 10% van de 

stemgerechtigde leden aanwezig is; 

2. in de regel over zaken mondeling en over personen schriftelijk wordt gestemd;  

3. stembiljetten ongeldig zijn: 

♢ indien zij ondertekend zijn of buiten de vereiste aanduidingen enige andere mededelingen  

   c.q. aanduidingen bevatten, 

♢ indien zij de personen waarover gestemd wordt niet duidelijk aanwijzen; 

4. een stemming is nietig als het aantal aanwezige stemgerechtigde leden niet overeenstemt met het 

aantal uitgebrachte stemmen indien dit op de uitslag van de stemming van invloed zou zijn geweest; 

5. het stembureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. 
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VLAG 

Artikel 19 

De clubstandaard bestaat uit een driehoekige vlag, in de lengterichting door de loodlijn op de broeking gelijk 

verdeeld in een rood (boven) en groen veld. In het midden staat in een cirkelvormig wit veld een zwarte stier 

afgebeeld. 

 

BEHEER VAN EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 20 

1. Roerende en/of onroerende zaken in eigendom, gehuurd, gepacht of anderszins van of door de 

vereniging worden door het bestuur beheerd en/of geëxploiteerd. Zij kan, indien zij dit nodig of 

gewenst acht iemand aanwijzen die, onder haar verantwoordelijkheid, namens haar optreedt. Hierbij 

worden de verleende bevoegdheden nauwkeurig omschreven. 

2. Een lid is ten volle verantwoordelijk voor het gebruik van het eigendom van de vereniging zoals dit 

door het bestuur wordt voorgeschreven. Eventuele beschadigingen of verlies worden terstond 

hersteld of vervangen door materiaal van gelijke kwaliteit. 

3. Voor materiële schade en/of letselschade, inclusief dood, door een lid aan een ander toegebracht, is 

het bestuur of de vereniging niet aansprakelijk. 

 

WERKZAAMHEDEN 

Artikel 21 

1. Voor het geval, al dan niet regelmatig en/of van langere duur, ten behoeve van de vereniging 

werkzaamheden moeten worden verricht en voor het verrichten van deze werkzaamheden zich uit 

vrije wil niet of niet voldoende leden met een ligplaats (hierna aan te duiden met: “ligplaatshouders”) 

als vrijwilliger hebben aangemeld, is het bestuur, in overleg met de betrokken onderafdelingen, 

bevoegd ligplaatshouders aan te wijzen  ter uitvoering van bedoelde werkzaamheden. 

2. Ter indeling van ligplaatshouders voor bedoelde werkzaamheden wordt door het bestuur of door de 

betrokken onderafdelingen een rooster opgesteld. De betrokken onderafdeling kan voor de verdere 

uitvoering een contactpersoon aanwijzen. 

3. Bij het opstellen van het in het vorige lid bedoelde rooster wordt, voor zoveel mogelijk rekening, 

gehouden met ervaring en vaardigheden van de ligplaatshouders en met hun voorkeur voor een 

bepaald tijdstip of een bepaalde periode. 

4. Nadat het rooster is opgemaakt kunnen ligplaatshouders, enkel in onderling overleg, met elkaar hun 

roosterindeling ruilen. Zij kunnen evenwel ook voor een vervanger van buiten de vereniging zorgen, 

mits deze voor de te verrichten werkzaamheden in gelijke mate gekwalificeerd is. De ligplaatshouder 

is en blijft ter zake verantwoordelijk. 

5. De betrokken onderafdeling moet van deze ruiling of vervanging zo spoedig mogelijk, doch tenminste 

twee weken voor het ingeroosterde tijdstip, in kennis worden gesteld met opgave van naam, adres en 

telefoonnummer van de hem – al dan niet middels ruiling - vervangende persoon. 

6. Het bestuur, gehoord de betrokken onderafdeling, is bevoegd de ligplaatshouder(s) wegens het niet 
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verschijnen  op het voor hem/hen ingeroosterde tijdstip zonder voor ruiling met een ander 

ligplaatshouder of vervangende persoon voor hem te hebben gezorgd, een boete op te leggen ter 

grootte van  eventueel te maken kosten voor (een) ter zake in te huren, betaalde werkkracht(en). 

Bedoelde   boete is verschuldigd door de ligplaatshouder, die al dan niet na omruiling of vervanging 

met medeweten van de betrokken onderafdeling voor het  desbetreffende  tijdstip  oorspronkelijk  was 

ingeroosterd. 

7. Voor het geval een ligplaatshouder dan wel zijn vervanger meer dan tweemaal niet is verschenen op 

het voor hem ingeroosterde tijdstip, wordt de ligplaatshouder het recht op het huren van een ligplaats 

voor het volgende jaar door het bestuur ontnomen en hij wordt als lid geroyeerd. 

8. De ligplaatshouder kan tegen de in het vorige lid vermelde sanctie bij het bestuur bezwaar maken. 

Voor het geval het bestuur het door de ligplaatshouder aangevoerde bezwaar ongegrond verklaart, 

heeft  de ligplaatshouder de mogelijkheid bij de ledenvergadering in beroep te gaan. 

Het in de statuten ter zake bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Hangende het bezwaar 

en/of beroep behoudt de ligplaatshouder zijn in artikel 7 van de Statuten genoemde rechten. 

 

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 22 

1. In het huishoudelijk reglement kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het 

huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. 

2. Bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel van wijziging 

van het huishoudelijk reglement wordt een opsomming/uiteenzetting gegeven van de van belang 

zijnde wijziging(en). 

Een half uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering ligt een afschrift van het voorstel, 

waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen ter inzage. Bovendien wordt 

tenminste vijf dagen voor deze vergadering het hiervoor genoemde afschrift, in het clubgebouw  ter 

inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt slechts aangenomen door het besluit 

van een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering, waarbij tenminste twee/derde deel van de 

geldig uitgebrachte stemmen zich met het voorstel akkoord verklaart. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 23 

In de gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 

 

--000-- 
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