Nieuwkoopse Roeivereniging De Meije

Huishoudelijk Reglement (2011).
Lidmaatschap:
Artikel 1.
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur. De kandidaatstelling geschiedt door het
invullen van een daartoe door de vereniging verstrekt formulier; dat door het kandidaat-lid of diens
wettelijke vertegenwoordiger moet worden ondertekend.
Artikel 2.
Het bestuur is belast met de algemene leiding, de uitvoering van de door de algemene vergadering
genomen besluiten en het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
Artikel 3.
Ter voorziening van vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld, wier namen
tenminste 30 dagen voor het houden der algemene vergadering, waarin de benoeming der nieuwe
bestuursleden zal geschieden, schriftelijk aan de leden worden bekend gemaakt. Gedurende twintig
dagen daarna kunnen· door de leden tegenkandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling
geschiedt schriftelijk, bij het bestuur; door tenminste tien stemgerechtigde leden, onder overlegging
van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. De namen van
alle kandidaten moeten worden opgenomen in de agenda der algemene vergadering.
De verkiezing geschiedt uit de gestelde kandidaten. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan zijn de
door het bestuur opgegeven personen bij enkele kandidaatstelling gekozen.
Vergaderingen:
Artikel 4.
Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per twee maanden.
Artikel 5.
Van iedere vergadering wordt een presentielijst bijgehouden.
Contributie:
Artikel 6.
Op voorstel van het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributies vast.
Artikel 7.
Na aanvang van het lidmaatschap is contributie verschuldigd over het aantal maanden dat het
lidmaatschap dat verenigingsjaar zal duren.
Artikel 8.
Alle contributies zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij niet prompte betaling binnen een maand na
de factuurdatum wordt het verschuldigde bedrag met vijf euro per maand verhoogd wegens extra
administratiekosten. Eventuele incassokosten komen ten laste van het lid dat ze veroorzaakt, conform
het in de statuten bepaalde.
Artikel 9.
Bewijs van betaling der contributie vormt tevens het bewijs van lidmaatschap.
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Materiaal:
Artikel 10.
Voor het beheer van het materiaal wordt een materiaalcommissaris benoemd. Als de
materiaalcommissaris niet lid van het bestuur is wordt hij door het bestuur gekozen. De
materiaalcommissaris kan een commissie om zich verzamelen voor de onderhoudswerkzaamheden.
Artikel 11.
De materiaalcommissaris is verantwoordelijk voor het degelijke onderhoud van boten en bijbehorend
materiaal.
Artikel 12.
Elk lid is gehouden tot vergoeding van de schade die door hem zelf, of door zijn introducés,
opzettelijk of door grove onachtzaamheid is veroorzaakt aan de eigendommen van de vereniging, of
aan eigendommen welke de vereniging van anderen in gebruik heeft.
Het bestuur bepaalt per bemanningslid en per schadegeval de hoogte van de schadevergoeding. Het
bestuur betrekt daarbij de omstandigheden die tot die schade hebben geleid in zijn overwegingen. Het
bestuur kan leden die het materiaal onzorgvuldig behandelen, afhankelijk van de omstandigheden en
na een of meer waarschuwingen, belasten met een boete van maximaal een honderd euro (100,00) per
keer dat onzorgvuldig wordt gehandeld dan wel het lidmaatschap ontnemen.
Artikel 13.
Er kan een schadefonds zijn, bestemd om de financiële consequenties op te vangen van beschadiging
aan het materieel welke niet verhaald (kan) worden op bepaalde leden of op de assuradeur.
Artikel 14.
Een reglement, vast te stellen door het bestuur; geeft voorschriften betreffende het gebruik van het
materieel der vereniging.
Roei onderricht:
Artikel 15.
Het bestuur kan naar behoefde een roeicommissaris benoemen die verantwoordelijk is voor de
instructie in roeien en sturen voor minder geoefende leden.
De roeicommissaris is belast met het coördineren van coaches en ploegen voor beginnende roeiers.
Artikel 16.
De vaartuigen worden door het bestuur in klassen verdeeld. Voor elke klasse wordt, om het recht van
gebruik van de daarbij ingedeelde vaartuigen te verkrijgen, een proef van bekwaamheid in het roeien
of sturen vereist.
Artikel 17.
Voor het geven van onderricht hebben de instructeurs en coaches het recht gebruik te maken van de
vaartuigen, welke daarvoor door het bestuur zijn aangewezen.
Artikel 18
Roei- en stuurproeven worden afgenomen door een of meer leden van een door het bestuur in te stellen
examencommissie van ten minste 2 leden; deze proeven worden gehouden zo dikwijls dit naar het
oordeel van deze commissie of het bestuur noodzakelijk is. De examencommissie is verplicht het
bestuur van de resultaten der proeven te verwittigen. Het bestuur houdt aantekening van de behaalde
roei- en stuurproeven welke door ieder lid met succes zijn afgelegd.
Door of namens het bestuur kan geweigerd worden een vaartuig af te geven aan een lid, dat niet de
daarvoor vereiste proef met succes heeft afgelegd.

Pag. 2 van 5

Nieuwkoopse Roeivereniging De Meije

Gebruik der vaartuigen:
Artikel 19.
Het lid te wiens name het vaartuig is afgeschreven is de schipper van het ogenblik af, dat het vaartuig
van zijn plaats is weggehaald, totdat het weer compleet, kant en klaar; op zijn plaats in de loods ligt
dan wel door een ander rechtmatig is overgenomen. Hij is als zodanig verantwoordelijk voor de
naleving van de bepalingen ten aanzien van het door hem gebruikte vaartuig.
De schipper is, naast degene, door wie de schade is veroorzaakt, daarvoor aansprakelijk
De schipper kan onder zijn verantwoordelijkheid een passagier toestaan een wherry te sturen, doch is
niet bevoegd hem te laten roeien of het materieel te laten behandelen.
Artikel 20.
Voordat een vaartuig in gebruik wordt genomen, moet het door een hiertoe bevoegd lid worden
afgeschreven in het afschrijfboek Een lid mag voor een ander lid afschrijven, in welk geval
laatstgenoemde zelf voor het gebruik die afschrijving moet bekrachtigen. De afschrijving vervalt voor
skiffs een kwartier en voor de andere vaartuigen een half uur na de ingeschreven tijd van vertrek.
Artikel 21
De schipper van een vaartuig en de overige bemanning zijn verplicht zelf hun vaartuig uit de loods te
halen en daarin, kant en klaar, op de eigen plaats terug te brengen. De schipper is verplicht zich te
overtuigen, dat het vaartuig en de inventaris geheel in orde zijn, alvorens daarvan gebruik te maken.
Beschadigingen en onregelmatigheden moeten voor het gebruik in het afschrijfboek worden vermeld.
Alle tijdens de vaart ontstane beschadigingen en onregelmatigheden moeten terstond na terugkomst in
het afschrijfboek worden vermeld. Vaartuigen moeten worden gevaren overeenkomstig de bepalingen
van het Vaarreglement en van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) en overeenkomstig andere
overheidsbepalingen, alsmede met inachtneming van de eisen van goed zeemanschap. Vaartuigen
mogen niet worden gesleept.
Vaartuigen en bemanningen moeten er steeds keurig uitzien.
Wedstrijden:
Artikel 22
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven of haar te doen deelnemen
aan andere wedstrijden.
Artikel 23.
Wanneer de vereniging aan wedstrijden deelneemt, worden in het algemeen alleen de inleggelden en
de transportkosten der vaartuigen door de vereniging betaald. In bijzondere gevallen kan de vereniging
ook verdere kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen.
Artikel 24
Persoonlijke prijzen worden door de roeiers en stuurlieden behouden. Overige prijzen door de leden
behaalt, worden het eigendom der vereniging.
Artikel 25
De prijzen worden bij voorkeur bewaard en tentoongesteld in het clubgebouw. Het bestuur houdt in
een register aantekening van de voor de vereniging gewonnen prijzen.
Introductie:
Artikel 26
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Ieder lid heeft het recht tot introductie. Eenzelfde persoon mag niet meer dan vier maal per jaar
geïntroduceerd worden. Ieder lid is voor de gedragingen van zijn introducés verantwoordelijk.
Behoudens toestemming van het bestuur mogen introducés niet als roeier doch slechts als passagier
meevaren.
Artikel 27.
In bijzondere gevallen heeft het bestuur het recht de introductie uit te breiden, te beperken of in te
trekken.
Roeikleding:
Artikel 28.
De wedstrijd kleding voor roeiers bestaat uit een grijze broek en een grijs hemd met aan de voor- en
achterzijde een rode baan links en rechts door gelijke gele banen begrensd die ieder een derde van de
breedte va de hemd beslaat of, als alternatief, een roeipak met dezelfde kleurstelling.
Artikel 29.
In alle vaartuigen is het dragen van zacht schoeisel met rubberzolen verplicht
Jeugdbestuur:
Artikel 30.
Indien en voor zolang het bestuur dit wenselijk oordeelt, stelt het een jeugdbestuur in, bestaande uit
ten hoogste vijf personen, gekozen uit en door de jeugdleden.
Het jeugdbestuur heeft tot taak het behartigen van de belangen der jeugdleden in de vereniging en het
contact te vormen met het bestuur, in het bijzonder met de commissaris van het jeugdroeien, de
coaches en de instructeurs.
Het jeugdbestuur kan in overleg met de commissaris van het jeugdroeien speciale roeitochten,
wedstrijden, bijeenkomsten, feesten, en dergelijke organiseren.
Algemeen:
Artikel 31.
Het bestuur kan aan leden toestaan eigen vaartuigen in het botenhuis te bergen. Een en ander geschiedt
tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding, welke berekend wordt naar de ruimte welke het
vaartuig in beslag neemt.
Artikel 32.
Het bestuur wordt geacht afdoende verzekeringen af te sluiten ten behoeve van materieel en personen.
Artikel 33.
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van
leden en andere personen, welke in of bij de gebouwen van de vereniging zijn geborgen.
Artikel 34.
Inzake het handhaven der orde vertegenwoordigt een bestuurslid het gehele bestuur.
Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen een commissie van orde in te stellen.
Artikel 35.
In alle gevallen, waarin statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Pag. 4 van 5

Nieuwkoopse Roeivereniging De Meije

Artikel 36.
Elk voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet in zijn geheel in de agenda der
algemene vergadering waarin het zal worden behandeld, worden opgenomen. Zodanig voorstel kan
slechts worden aangenomen met tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen.
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