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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 22-01-2017

Opgericht op 28 augustus 1971 te Oostelijk Flevoland.
Statuten goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 42, van 11 november 1971.
Statuten gewijzigd op 26 juli 1979
Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond sinds 29 januari 1972.
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Artikel 1
Aanmelden voor het lidmaatschap
Personen die lid willen worden van WV Randmeer moeten zich aanmelden bij het bestuur. Bij de
aanmelding moeten worden vermeld de naam, adres, geboortedatum en eventueel e-mailadres en het type
1
lidmaatschap waarvoor men in aanmerking wenst te komen .
Artikel 2
2

Bijdragen
3
De jaarbijdrage bedraagt voor:
4
Leden
5
Aspirant-leden (tot 21 jaar )
Begunstigers
Sponsoren voor vermelding op de website
Aanmaningskosten voor te late betaling

€ 90,=
€ 40,=
minimaal € 40,=
minimaal t.w.v. € 100,=
€ 10,= per aanmaning

Bijdrage in de kosten voor deelname aan onderlinge wedstrijden:
Bijdrage per wedstrijddag voor niet-leden
Jaarbijdrage voor deelname aan alle onderlinge wedstrijden
Bijdrage bij verzuim startschipdienst (zonder geldige reden):
Kantine
Consumptieprijzen; bier, frisdrank en frituur
Consumptieprijzen; wijn, soep en pizza’s

€ 20,=
€ 90,= (alleen voor leden)
€ 50,= en het opnieuw vervullen van
startschipdienst.
€ 1,50
€ 2,00

Artikel 3
Deelname aan activiteiten van de vereniging
1. Om te kunnen deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen
6
of andere evenementen moet de persoon
a. Lid is, of
b. Aspirant-lid is, of
c. lid Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering is van een andere binnen- of
buitenlandse watersportvereniging en het evenement voldoet aan de bepalingen van punt 3
van dit artikel.
2. Het lidmaatschap als aangeduid onder a en b geeft recht deelname aan evenementen of activiteiten
tegen gereduceerd inschrijfgeld of bijdrage in de kosten van deelname, voor zover voor een evenement
of een activiteit een gereduceerd inschrijfgeld of kostenbijdrage voor deelname zijn vastgesteld.
3. De vereniging kan evenementen organiseren waaraan ook niet leden kunnen deelnemen. Niet leden
kunnen nimmer aanspraak maken op deelname tegen gereduceerd inschrijfgeld of kostenbijdrage voor
deelname.
4. De deelnemer verplicht zich bij inschrijving voor deelname aan een activiteit van de vereniging tot het
voldoen van het inschrijfgeld of het bijdragen in de kosten. Deze verplichting geldt ook (behoudens
dispensatie van het bestuur) als afgemeld wordt na inschrijving voor deelname aan de activiteit.
1

Volgens artikel 4 lid 1 en artikel 5 leden 2, 3 en 4 van de statuten: respectievelijk lid, aspirant lid of begunstiger. Er wordt geen
Volgens artikel 9 lid 1 van de statuten: de bijdragen worden jaarlijks op voorstel van het Bestuur vastgesteld door de Algemene
Vergadering.
3
Inclusief afdracht aan het Watersportverbond
4
Zie voetnoot 1
5
Voor het bepalen van de leeftijd is de leeftijd op de eerste dag van het verenigingsjaar bepalend.
6
Zie artikel 10 lid 1van de statuten
2
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5. Behoudens het bepaalde in artikel 2 van dit Reglement wordt de hoogte van het inschrijfgeld of de
bijdrage in de kosten voor deelname aan een evenement vastgesteld door het bestuur.
6. De vereniging noch enige andere bij de organisatie van activiteiten betrokken partij, aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen,
welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de activiteiten. Deelnemers nemen geheel voor
eigen risico deel aan de activiteiten.
7. Iedere boot / deelnemer aan de in artikel 3 lid 1 genoemde activiteiten dient in het bezit te zijn van een
geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking van € 1.500.000,- per
gebeurtenis.
8. Ieder lid dient zich te houden aan de voor het verenigingsjaar geldende bepalingen en instructies, w.o.:
de lokale wedstrijdbepalingen
de instructie wedstrijdcomité
het wedstrijdschema
het trainingsschema
het ligplaatsenschema
Artikel 4
Bestuursfuncties
7
De bestuursleden vervullen een van de volgende functies :
a. voorzitter
b. secretaris
c. penningmeester
d. commissaris wedstrijden
e. commissaris materialen
Artikel 5
Rooster van aftreding bestuur
8
Bestuursleden treden conform onderstaand schema af .
2014, 2017, etc. : voorzitter
2012, 2015, etc. : secretaris, commissaris materialen
2013, 2016, etc. : penningmeester, commissaris wedstrijden
Artikel 6
Dagelijks bestuur / spoedeisende kwesties
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur van de vereniging. Het
dagelijkse bestuur is bevoegd om na onderling overleg zaken af te handelen, die een onmiddellijke
beslissing vereisen mits deze beslissing door alle leden van het dagelijks bestuur is goedgekeurd.

Artikel 7
Bestuursvergaderingen
Vergaderingen van het bestuur of van het dagelijkse bestuur worden door de voorzitter bijeengeroepen zo
dikwijls deze dat nodig acht of indien 2 of meer leden van het bestuur dit van hem verlangen. Het nemen
van bestuursbesluiten geschiedt met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de
voorzitter.

7
8

Zie artikel 13 lid 1 van de statuten
Zie artikel 12 van de statuten
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Artikel 8
Bezittingen en aanschaffingen
De vereniging dient voor de realisatie van haar doelstellingen de beschikking te hebben over materiële
activa.
Het bestuur regelt het aanschaffen en vervangen van deze activa. Voor de periodieke vervanging van
9
versleten, verloren gegane of verbruikte activa is behoudens de statutaire beperkende bepalingen geen
voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
Voor de aanschaf van nieuwe of uitbreiding van bestaande activa dient het Bestuur jaarlijks aan de
Algemene Vergadering een begroting ter goedkeuring voor te leggen.
In afwijking van bovenstaande kan het bestuur in dringende of bijzondere gevallen besluiten tot doen van
niet begrote uitgaven tot maximaal € 4.000, - zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Vergadering. In deze gevallen zal het bestuur de leden zo spoedig mogelijk door middel van een e-mail op
de hoogte stellen van deze afwijking t.o.v. de jaarbegroting.
Artikel 9
Onkosten vergoedingen aan leden
Het dagelijkse bestuur is gerechtigd aan leden een onkostenvergoeding toe te kennen voor kosten die leden
in het belang van de vereniging hebben gemaakt. Onkosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking
indien vooraf door het bestuur toestemming aan het lid is verleend voor het maken van deze onkosten.
Vergoedingen mogen nimmer het bedrag van de werkelijke gemaakte kosten te boven gaan en alle
gemaakte kosten moeten met bewijsstukken worden gestaafd.
Artikel 10
Verenigingsvlag en -wimpel
De wimpel van de vereniging is driehoekig met de afmetingen 25 x 40 cm. De kortste zijde is langs de stok.
De kleur van de wimpel is wit met daarin een gestileerde letter R in het blauw (cyaan), waaraan twee
gestileerde donkerblauwe golven zijn toegevoegd.
De vlag van de vereniging is rechthoekig. De kleur is wit met daarin een gestileerde letter R in het blauw
(cyaan), waaraan twee gestileerde donkerblauwe golven zijn toegevoegd.
Artikel 11
Slotbepalingen
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van WV Randmeer worden via de website van WV Randmeer
ter kennis gebracht van de leden en begunstigers van de Vereniging.

9

Zie artikel 14 lid 4 van de statuten.
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