
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 

Artikel 1 

 

Kandidaten voor het lidmaatschap der vereniging kunnen zijn personen van Nederlandse 

nationaliteit die 18 jaar of ouder zijn.  

Mits hun schip niet langer is dan 10.50 meter en niet breder dan 3.40 meter. 

Zij melden zich schriftelijk bij de secretaris die hun naam ter kennis van de leden brengt. 

 

Artikel 2 

 

Bezwaren tegen de toelating van een kandidaat-lid kunnen bij het bestuur worden ingediend 

met een met redenen omkleed bezwaarschrift. 

 

Artikel 3 

 

Is binnen 14 dagen van geen bezwaar gebleken, dan is de kandidaat als aspirant-lid 

aangenomen zolang het maximum van 33 leden nog niet is bereikt. Bij overschrijding van 33 

leden worden de kandidaten op een wachtlijst geplaatst waarop voor ten hoogste 5 personen 

plaats is. 

Personen die op de wachtlijst staan zijn verplicht om donateur van de Watersportvereniging 

Union te zijn. 

 

Artikel 4 

 

Wordt een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 2 ingediend dan onderzoekt het bestuur de 

daarin aangevoerde redenen.  

De ingebrachte bezwaren en de resultaten van het door het bestuur ingestelde onderzoek 

worden geheim gehouden. 

Bij meerderheid van stemmen wordt in een bestuursvergadering waarin minstens 5 

bestuursleden aanwezig zijn beslist over de al dan niet toelating als aspirant-lid. 

Van dit besluit wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het betrokken kandidaat-lid. 

 

Artikel 5 

 

Zolang het aspirant-lid nog geen schriftelijke mededeling van de secretaris heeft ontvangen 

dat hij als aspirant-lid werd toegelaten, is het hem niet toegestaan zijn vaartuig bij de 

vereniging onder te brengen ook al is daarvoor nog plaats beschikbaar. 

Is er geen plaats beschikbaar dan komt het aspirant-lid op de wachtlijst. 

Als een lid met vaartuig geen ligplaats in de jachthaven meer wenst dan komt de eerste 

donateur van de wachtlijst met vaartuig voor deze ligplaats in aanmerking.  

Weigert hij deze ligplaats te aanvaarden dan wordt hij als laatste op de wachtlijst geplaatst. 

 

Artikel 6 

 

Gewone leden zijn zij die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Zij bezitten alle rechten en 

hebben alle plichten aan het lidmaatschap verbonden, als omschreven in de statuten en het 

huishoudelijk reglement. 



Gedurende de eerste 2 jaren van het lidmaatschap zal het lid als aspirant-lid beschouwd 

worden en geen stemrecht hebben. 

Blijkt hij gedurende deze 2 proefjaren niet aan de gestelde verwachtingen te voldoen dan kan 

het definitieve lidmaatschap geweigerd worden en vervalt de eventuele toegewezen plaats in 

de haven.   

 

Artikel 7 

 

Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur door de algemene 

vergadering benoemd. 

Tot hun benoeming moet met minstens twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen worden 

besloten. 

 

Artikel 8 

 

Voor juniorleden en ereleden gelden dezelfde rechten en plichten als vastgesteld voor gewone 

leden, behalve de uitzondering voortvloeiend uit het bepaalde in artikel 4 der statuten. 

 

Artikel 9 

 

Leden die hun lidmaatschap willen doen eindigen moeten daarvan schriftelijk mededeling 

doen voor 1 december van het lopende jaar. 

Bij het verzuim hiervan worden zij geacht het lidmaatschap te doen voortduren en zijn zij 

verplicht tot betaling van de gelden welke aan het lidmaatschap verbonden zijn. 

 

Artikel 10 

 

Bij opzegging van het lidmaatschap verliest men alle rechten en aanspraken op de 

eigendommen der vereniging evenals op alle ander zaken welke dan ook waarover de 

vereniging beschikt. 

 

Artikel 11 

 

De rechten en verplichtingen der leden zijn persoonlijk. 

Bij overlijden van het lid kunnen zij overgaan op de wettige echtgenote of op één der wettige 

kinderen mits deze ouder is dan 16 jaren. 

Zij moeten dit schriftelijk in kennis stellen aan het bestuur, dat zij er prijs op stellen de 

rechten en verplichtingen van het betreffende lid te willen overnemen. 

Zij kunnen echter niet overgaan op derden, zoals bij verkoop van het vaartuig dat in de 

jachthaven zijn ligplaats heeft. 

 

Artikel 12 

 

Bij verandering van adres, vaartuig of verkoop hiervan zijn de leden verplicht daarvan 

schriftelijk mededeling te doen aan de secretaris. 

Verkoop van boten wordt mede verstaan het verhandelen van schepen het welk zou kunnen 

worden afgeleid door veelvuldig verandering van schip waaruit de conclusie kan worden 

getrokken dat commerciële doeleinden in het spel zijn. 

 

Artikel 13 



 

Royement wordt door de algemene vergadering uitgesproken op voorstel van het bestuur en 

behandeld overeenkomstig artikel 14 van dit reglement ten aanzien van schorsing. 

De algemene vergadering beslist hierin met meerderheid van stemmen. 

Een geroyeerde kan binnen een jaar na royement niet opnieuw als lid worden toegelaten. Voor 

zijn wedertoelating is toestemming der algemene vergadering nodig. 

 

Artikel 14 

 

Behalve in bijzondere gevallen dit ter beoordeling van de algemene vergadering kunnen 

worden geroyeerd de leden die zes maanden achterstallig zijn met het betalen van contributie. 

liggeld of anderszins. 

Voorts kunnen worden geroyeerd de leden die handelen in strijd met de statuten of 

reglementen of op andere wijze tegen de belangen der vereniging handelen.  

 

Artikel 15 

 

De verkiezing van het bestuur vindt plaats op grond van artikel 10 der statuten. 

In het eerste kwartaal te houden op de algemene vergadering. 

Kandidaatstelling van leden nog geen bestuurslid zijnde voor een der bestuursfuncties 

geschiedt door hun namen schriftelijk bij de secretaris voor te dragen. Dit dient door tien of 

meer leden of op voordracht van het bestuur te geschieden. Gelegenheid tot kandidaatstelling 

blijft open tot de dag voorafgaande aan die waarop de algemene vergadering wordt gehouden. 

In bijzondere gevallen kan hiervan door de voorzitter worden afgeweken. 

De bestuursleden verklaren op de algemene vergadering of zij zich herkiesbaar stellen terwijl 

de voorzitter de kandidaat gestelden voorstelt en vraagt of zij kandidatuur aanvaarden. 

Indien de kandidaat-gestelde niet op de vergadering is, vervalt de kandidatuur. 

 

Artikel 16 

 

In vacatures welke ontstaan door overlijden, tussentijds aftreden of ingevolge het bepaalde in 

artikel 17 van dit reglement wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. 

Indien gelijktijdig drie of meer vacatures ontstaan dan moet binnen 14 dagen na het ontstaan 

der vacatures een verkiezing plaatshebben om in de vacatures te voorzien. 

 

Artikel 17 

 

Bestuursleden verliezen de aan hen verleende bevoegdheid: 

a. indien zij ophouden lid der vereniging te zijn; 

b. indien zij in hun lidmaatschap worden geschorst. 

 

Artikel 18 

 

Bij verkiezing ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treedt de gekozene wat 

de zittingstijd betreft in de plaats van hem die hij vervangt. 

 

Artikel 19 

 



Is een bestuurslid tijdelijk verhinderd zijn functie waar te nemen dan geeft hij hiervan 

onmiddellijk kennis aan de voorzitter. Mocht de voorzitter tijdelijk zijn functie niet kunnen 

waarnemen dan doet hij daarvan mededeling aan de leden van het bestuur. 

 

Artikel 20 

 

Ingeval een bestuurslid tijdelijk niet bij machte is zijn functie te vervullen dan wordt de 

waarneming daarvan verricht door één der andere bestuursleden. Evenzo wordt gehandeld bij 

een tijdelijk tussentijdse vacature. 

 

Artikel 21 

 

Het bestuur is bevoegd en verplicht alle handelingen te verrichten welke nodig zijn ingevolge 

besluiten der algemene vergadering, voor de dagelijkse leiding der verenigingszaken en ter 

nakoming van het bepaalde in statuten en reglementen der vereniging. 

 

Artikel 22 

 

De voorzitter is belast met de zorg voor de uitvoering van de besluiten der algemene 

vergaderingen. Hij presideert deze vergaderingen maar kan in buitengewone gevallen dit 

presidium overdragen aan een medebestuurslid. 

Alle belangrijke stukken onder andere die welke de vereniging binden en officiële bescheiden 

worden door hem en de secretaris ondertekend. 

 

Artikel 23 

 

De secretaris is belast met het opmaken der notulen van de algemene en de 

bestuursvergaderingen deze worden na goedkeuring in een volgende vergadering door de 

voorzitter en secretaris ondertekend. 

De secretaris voert alle correspondentie en houdt daarvan afschrift. Hij ondertekent alle 

uitgaande stukken en doet van alle ingekomen stukken mededeling aan de voorzitter.  

In het eerste kwartaal te houden algemene vergadering wordt door de secretaris verslag 

uitgebracht over de handelingen van het bestuur sedert het vorige jaarverslag en over de 

toestand van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor het archief.  

 

Artikel 24 

 

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij legt en register aan van de leden en houdt 

daarin nauwkeurig aantekening van het al of niet voldoen van eventuele entreegelden, 

contributie en andere gelden. Hij zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende 

gelden. 

Betalingen doet hij uitsluitend tegen kwitantie, hij houdt boek van alle ontvangsten en 

uitgaven. In de maand januari ontvangt ieder lid van de penningmeester een nota met de 

daarin verschuldigde jaarlijkse bijdrage voor Watersportvereniging Union. 

Buitenleden betalen in de maand juli hun lidmaatschap aan Watersportvereniging Union. 

Voor betalingen, voor zover die niet nader omschreven zijn op de door de algemene 

vergadering goedgekeurde begroting pleegt hij overleg met de overige bestuursleden en heeft 

daarbij de handtekening van twee medebestuursleden nodig. 

De penningmeester belegt de kasgelden voor zover deze niet op korte termijn nodig zijn op 

naam der vereniging bij een solide bankinstelling. 



In de in het eerste kwartaal te houden algemene vergadering brengt de penningmeester verslag 

uit over de financiële positie der vereniging onder overlegging van een balans en verlies en 

winstrekening over het afgelopen jaar alsmede een begroting voor het lopende jaar. Door de 

kascontrolecommissie benoemd volgens artikel 14 der statuten, wordt aan het verslag van de 

penningmeester een verklaring toegevoegd over de door haar verrichte controle. 

Deze verklaring moet voor de aanvang der algemene vergadering aan de secretaris worden 

overhandigd. De penningmeester draagt zorg voor de verzekering tegen brand en waterschade 

en diefstal van alle aan de vereniging toebehorende onroerende goederen.  

De penningmeester is verplicht alle gewenste inlichtingen omtrent het gevoerde beheer te 

verstrekken en inzage der boeken te geven, indien tenminste twee medebestuurders zulks 

verlangen. 

 

Artikel 25 

 

De terreincommissaris is belast met het toezicht houden en op de naleving der bepalingen van 

het terrein en clubhuisreglement en draagt de zorg voor orde en de veiligheid. Voor gevallen 

waarin de reglementen niet voorzien, treft hij in overleg met de overige bestuursleden 

maatregelen welke bevorderlijk zijn voor de goede gang van zaken. 

 

Artikel 26 

 

Aan de bestuursleden worden de door hen ten behoeve van de vereniging in overleg met de 

andere bestuursleden gemaakte onkosten vergoed. Zij dienen hiertoe een goede duidelijk 

uiteengezette rekening of kwitantie in bij de penningmeester. 

 

Artikel 27 

 

Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om geschillen aan het oordeel der algemene 

vergadering te onderwerpen. 

 

Artikel 28 

 

De algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur belegd. 

De secretaris geeft minstens zeven dagen van te voren schriftelijk aan de leden kennis van een 

te houden vergadering, onder mededeling van de agendapunten. 

 

Artikel 29 

 

Nadat de vergadering door de voorzitter geopend is, worden de notulen van de vorige 

ledenvergadering voorgelezen en na goedkeuring door de leden door de voorzitter en de 

secretaris getekend. 

Door de aanwezige leden wordt een presentielijst getekend, welke bij de notulen wordt 

gevoegd.  

 

Artikel 30 

 

Stemming over personen geschiedt met gesloten ongetekende stembriefjes. 

Over zaken kan mondeling worden gestemd. 

Een lid kan zijn stem door schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 

Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. 



Artikel 16 statuten. 

Van onwaarde zijnde stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en van het 

uitgebrachte aantal stemmen afgetrokken de resterende zijn geldige stemmen 

Van onwaarde zijn: 

Stembriefjes met meer namen erop dan nodig; 

Stembriefjes welke een persoon niet of niet voldoende aanwijzen; 

Stembriefjes waarop niet duidelijk is aangegeven of men voor of tegen stemt, ingeval het een 

stemming over zaken betreft. 

Onder meerderheid van stemmen wordt verstaan één stem meer dan de helft van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen zo dat aantal een even getal is. Is het een oneven getal dan geldt 

het naasthogere even getal. 

Bij staking van stemmen over zaken is de stem van de voorzitter beslissend. 

Indien bij herhaling van stemmen over personen geen beslissing wordt bereikt, beslist het lot. 

 

Artikel 31 

 

De stemgerechtigde leden kunnen voor het begin der vergadering schriftelijk voorstellen 

indien. De voorzitter is verplicht een voorstel in stemming te brengen indien zulks door 

minstens vijf leden wordt verlangd. 

 

Artikel 32 

 

Door de algemene vergadering genomen besluiten treden onmiddellijk in werking, tenzij voor 

bijzondere gevallen door deze vergadering anders wordt bepaald. 

 

Artikel 33 

 

De voorzitter belegt zo dikwijls hij of drie andere bestuursleden zulks nodig oordelen een 

bestuursvergadering. Om aan besluiten geldigheid te verlenen moeten minstens vijf 

bestuursleden aanwezig zijn. Is dit aantal niet aanwezig, dan is een binnen veertien dagen 

gehouden vergadering bevoegd tot het nemen van geldige besluiten indien dan tenminste drie 

bestuursleden aanwezig zijn. 

 

Artikel 34 

 

De contributie wordt jaarlijks in de in het laatste kwartaal te houden ledenvergadering 

vastgesteld voor het daarop volgende jaar. 

Contributies moeten in de maand januari bij vooruitbetaling worden voldaan. 

Buitenleden moeten in de maand juli hun contributie bij vooruitbetaling voldoen. 

Betaalde contributies worden niet gerestitueerd. 

 

Artikel 35 

 

Als verenigingsvlag wordt een oranje vlag gevoerd waarop een zwarte zwaluw is afgebeeld 

met een lint in zijn bek waarop staat “Watersportvereniging Union.” 

 

Artikel 36 

 



In dit huishoudelijk reglement en in de statuten der vereniging kunnen wijzigingen worden 

aangebracht indien in de algemene vergadering daartoe wordt besloten met twee/derde der 

uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel 37 

 

Indien over de strekking van een artikel der statuten of huishoudelijk reglement geschil 

ontstaat, wordt door het bestuur uitleg gegeven. 

Dit huishoudelijk reglement is op twee november negentienhonderd acht en zeventig door de 

leden herzien en met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

Aanvulling Artikel 11 Huishoudelijk reglement 

 

Het bestuur is verplicht om de nabestaande van het overleden lid te wijzen op haar of zijn 

rechten vermeld in artikel 11 van het huishoudelijk reglement. 

Dit moet schriftelijk gebeuren. 

Indien men van artikel 11 gebruik maakt moet men dit binnen zes maanden na het overlijden 

van het lid doen daar anders deze rechten vervallen. 

Dit moet schriftelijk aan het bestuur geschieden. 

 

Besluit ledenvergadering 19 september 1980 

   

 

      

 


