ROEIVERENIGING RIJNLAND

STATUTEN
2012

en

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
2017

Statuten
NAAM EN ZETEL, DUUR

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Roeivereniging Rijnland en is gevestigd te
Voorschoten.
2. De vereniging is opgericht op drie juli negentienhonderd vijf en zestig en is van de
inwerkingtreding van de onderhavige statuten af, aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de roeisport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verwerven en instandhouden van de benodigde accommodatie;
b. het verwerven en instandhouden van een vloot;
c. de oefening van de leden te verzorgen;
d. het deelnemen aan - en zo nodig zelf organiseren van - roeiwedstrijden en roeitochten;
e. alle andere wettige middelen.
LEDEN
Artikel 3
1. De vereniging kent leden, ereleden en leden van verdienste.
2. Lid is ieder die als zodanig is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
3. Erelid is diegene die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd op grond van
zijn uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging. Ereleden zijn geen contributie
verschuldigd.
4. Lid van verdienste is diegene die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd
op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging.
5. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen
besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder mede de leden van verdienste en de
ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
Artikel 4
1. Degene die als lid wil worden toegelaten geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris
of bij een ander, door het bestuur aangewezen lid. De opgave bevat tenminste de
voornamen, naam, adres, geboortedatum en voorts die gegevens die voor de betaling van
contributieverplichting van belang zijn.
Voor minderjarigen dient van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat als lid wordt toegelaten.
3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten, onverwijld schriftelijk
kennis aan de kandidaat, onder opgave van de mogelijkheid van beroep.
4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen een maand na
de ontvangst van de kennisgeving een beroep doen op een daartoe door de algemene
vergadering ingestelde commissie van beroep.
Op het beroep wordt bindend besloten binnen drie maanden na ontvangst van het
beroepsschrift.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 5
Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en de adressen van de leden zijn
opgenomen.
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Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een door het bestuur vast te stellen periode,
wanneer het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend.
Van het besluit tot schorsing zal de betrokkene schriftelijk mededeling worden gedaan.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid door een schriftelijke mededeling;
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer deze zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging in
ernstige mate benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen
één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op een door
de algemene vergadering ingestelde beroepscommissie, die op het beroep binnen één
maand beslist. Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit met opgave van reden
in kennis gesteld, waarbij tevens op de mogelijkheid van beroep wordt gewezen. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8
1. Onverminderd het overigens bij wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht
om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging
gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te
maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden, als door
het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie en andere bijdragen
die door de algemene vergadering worden vastgesteld. De leden kunnen in verband met de
contributievaststelling in categorieën worden ingedeeld, waarbij voor elke categorie een
daarvoor passend contributiebedrag wordt vastgesteld.
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3. De leden zijn verplicht om:
a.
het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (hierna: Dopingreglement) en het
Tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna: Tuchtreglement), zoals
die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en daaruit
voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die
bepalingen hun medewerking te verlenen;
b.
in geval van (verdenking van) een overtreding van het Dopingreglement of het
Tuchtreglement te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen
van het Dopingreglement of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of
vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden;
c.
de sancties, die op grond van dit Dopingreglement of Tuchtreglement aan hen
worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en
d.
te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het
lidmaatschap.
De op grond van het Dopingreglement of Tuchtreglement aan een lid opgelegde sancties
kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor ontzetting van het
lid uit het lidmaatschap van de vereniging.
4. De leden zijn verplicht het door de algemene vergadering vast te stellen dan wel
vastgestelde Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen ten aanzien van de
bepalingen die de leden rechtstreeks aangaan, na te leven.
BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en moeten
meerderjarig zijn.
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
zowel het bestuur, als minimaal tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden,
vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, moet tenminste tien dagen vóór de
dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Het bestuur geeft hiervan
zo spoedig mogelijk bericht aan de leden.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tweederde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering waarin
tenminste eenderde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindende karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in keus.
6. De zittingsduur van alle bestuursleden is bij voorkeur minimaal drie jaar en maximaal zes
jaar achtereen; op de jaarlijkse algemene vergadering zoals genoemd in artikel 13 lid 1
treden alle bestuursleden af, maar zij zijn onmiddellijk herbenoembaar, tenzij hun
zittingsperiode een duur van zes achtereenvolgende jaren overschrijdt. Op voorstel van het
bestuur is de algemene vergadering bevoegd de zittingsduur van zes jaar met maximaal drie
jaar te verlengen.
7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht.
8. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.
9. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
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10. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als
bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap.
11. Indien ten gevolge van tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden beneden het in
lid 1 genoemde aantal personen is gedaald, blijft het bestuur desondanks volledig bevoegd.
12. In de vervulling van de vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende algemene
vergadering.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten van
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt.
Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, zowel als aan de secretaris tezamen met de
penningmeester.
Artikel 12
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, doch
is verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de
agenda te plaatsen op verzoek van tenminste één bestuurslid.
3. Besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,
doch met tenminste drie stemmen vóór het betreffende voorstel.
4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
1. Tenminste eenmaal per jaar en wel binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt
een algemene vergadering gehouden. Deze vergadering kan evenwel de genoemde termijn
voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter
of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden.
3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, heeft het recht daar het woord te
voeren, voorstellen te doen en kan één stem uitbrengen, in persoon of door gemachtigde.
Als gemachtigde kan slechts een ander lid optreden, die in persoon of als gemachtigde in
totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen.
Artikel 14
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar.
b. rekening en verantwoording door het bestuur van zijn in het afgelopen verenigingsjaar
gevoerde bestuur, zulks onder overlegging van de benodigde bescheiden.
c. verslag van de bevindingen van de kascommissie.
d. begroting voor het lopende jaar.
e. de benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden.
f. de benoeming van een beroepscommissie bestaande uit tenminste drie leden.
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2. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden is het bestuur verplicht een gegeven
onderwerp op de agenda te plaatsen mits een zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste
veertien dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en die der vergadering
niet meegerekend.
3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde moet een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding
tenminste dertig dagen voor de algemene vergadering worden ontvangen, wederom de dag
van ontvangst en die der vergadering niet meegerekend.
4, Een boekjaar of verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Artikel 15
1. Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeen geroepen. De oproep geschiedt
door een aankondiging in het verenigingsblad of door een elektronisch verzonden
mededeling aan de leden. Indien een lid geen e-mailadres aan de vereniging bekend heeft
gemaakt, geschiedt de oproep door een schriftelijke mededeling.
2. De termijn van oproepen bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van oproep en die der
vergadering niet meegerekend. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.
3. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 13 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan op de wijze als
bepaald in het eerste en tweede lid van dit artikel. Indien de verzoekers niet in staat zijn de
vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het eerste lid van dit artikel is bepaald kunnen
zij de vergadering bijeenroepen middels een advertentie in een ter plaatse waar de
vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad of weekblad.
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Ontbreken zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger, dan treedt een der bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Zij die een vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken.
4. De notulen en het hiervoor bedoelde proces-verbaal zijn bij de secretaris ter inzage voor
de leden.
Artikel 17
l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk
geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste deel
der stemmen hebben verkregen en is degene verkozen die bij de tweede stemming de
meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen
staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
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7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht, of vijf der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering. In de oproep tot die vergadering moet medegedeeld
worden dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde deel van het aantal
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde
statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen
welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
ONTBINDING
Artikel 19
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een speciaal daartoe
bijeengeroepen algemene vergadering.
2. Het bepaalde in artikel 18 sub 2 is van overeenkomstige toepassing.
3. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden
aanwezig is.
3. Indien in deze vergadering niet het als gemeld vereiste stemgerechtigde aantal leden
tegenwoordig is, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot ontbinding van de vereniging,
zoals dat in de gehouden vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Het stemrecht in deze kan door een lid slechts in persoon en niet door een gemachtigde
worden uitgeoefend.
In geval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel aanwezig batig saldo
aangewend voor een door de algemene vergadering aan te wijzen doel, hetwelk, zo
mogelijk, het meest met het doel der vereniging overeenstemt.
Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover
mogelijk van kracht. In de stukken en de aankondigingen die van de vereniging uitgaan
moeten de woorden "in liquidatie" aan haar naam worden toegevoegd.
Bij het besluit tot ontbinding zal de algemene vergadering tevens een persoon aanwijzen, die
na de vereffening de boeken en de bescheiden van de vereniging onder zich zal houden.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over die
onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, welke in strijd zijn met
de wet of met deze statuten.
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Huishoudelijk Reglement

Begunstigers
Artikel 1
Begunstigers zijn zij die zich schriftelijk verplicht hebben het doel van de vereniging met een
jaarlijkse bijdrage te helpen bevorderen.
Contributie
Artikel 2
1. De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
vastgesteld.
2. Voor leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog
niet hebben bereikt, bedraagt de contributie vier vijfde deel van de contributie van de leden
van achtien jaar en ouder.
3. Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend
verzoek aan een lid een korting op de contributie toekennen, die maximaal drievijfde deel
van de contributie van leden van achttien jaar en ouder bedraagt.
4. Zij die in de loop van het verenigingsjaar als lid worden toegelaten betalen de daarvoor
overeenkomstig lid 1 t/m 3 vastgestelde contributie met dien verstande dat deze bedragen in
acht genomen worden naar evenredigheid van het aantal van dat jaar nog resterende gehele
of gedeeltelijke maanden.
5. Bij toetreding als lid is in het jaar van toetreding boven de contributie een entreegeld van
€ 50.- verschuldigd. Bij hernieuwde toetreding behoeft geen entreegeld betaald te worden.
6. De in de leden 1 tot en met 3 genoemde contributies zullen jaarlijks worden aangepast
overeenkomstig de stijging of daling welke het officiële indexcijfer van de gezinsconsumptie
in het onmiddellijk voorafgaande jaar (hierna genoemd jaar A) ten opzichte van het aan jaar A
voorafgaande jaar (hierna te noemen jaar B) zal vertonen. Onder het officiële indexcijfer
van de gezinsconsumptie wordt verstaan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde totaalindexcijfer van de gezinsconsumptie. Deze aanpassing geschiedt door de
desbetreffende bedragen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt
gevormd door het twaalfmaandsgemiddelde van bedoeld indexcijfer van jaar A en de noemer
door het overeenkomstige cijfer van het jaar B. De aldus gevonden bedragen worden naar
boven afgerond op bedragen van één euro.
Deze berekening moet jaarlijks in de maand september door de penningmeester worden
opgemaakt en tijdig ter kennis van de leden gebracht.
7. De contributies van de leden worden verhoogd met een jaarlijkse opslag wegens de
bijdrage welke door de vereniging wordt gevorderd uit hoofde van toetreding tot haar
watersportorganisaties.
8. Vóór het begin van het nieuwe verenigingsjaar brengt de penningmeester de aldus
berekende contributietotalen betrekking hebbend op het nieuwe verenigingsjaar voor de
verschillende ledencategorieën ter kennis van de leden.
9. Het bestuur kan voorstellen een aanpassing als bedoeld in lid 6 van dit artikel voor één of
meer jaren dan wel voor altijd geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.
Artikel 3
Alle contributies en toeslagen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
Bij niet prompte betaling wordt het verschuldigde bedrag met een door het bestuur te
bepalen bedrag verhoogd.
Eventuele incassokosten komen ten laste van het lid dat deze veroorzaakt.
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Bestuur
Artikel 4
1. Ter voorziening van vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld,
waarvan de namen ten minste dertig dagen voor het houden van de algemene vergadering,
waarin de benoeming van de nieuwe bestuursleden zal geschieden, schriftelijk aan de leden
wordt bekend gemaakt, behoudens dispensatie van de algemene vergadering.
2. Gedurende twintig dagen daarna kunnen door de leden tegenkandidaten worden gesteld,
behoudens dispensatie van de algemene vergadering.
3. De kandidaatstelling als bedoeld in het vorige lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur door
tenminste tien stemgerechtigde leden, onder overlegging van een verklaring van de
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
4. De namen van alle kandidaten moeten worden opgenomen in de agenda van de
algemene vergadering.
5. De verkiezing gebeurt uit de gestelde kandidaten. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan
zijn de door het bestuur opgegeven personen bij enkele kandidaatstelling gekozen.
Vlag
Artikel 5
1. De standaard van de vereniging is driehoekig in de verhouding hoogte staat tot breedte
als twee staat tot drie. Zij bestaat uit een rood veld met in het midden een staande leeuw in
geel met opgerichte roeiriem staande op drie golvende banen in geel, zoals aangegeven op
de in het archief van de vereniging aanwezige afbeelding.
2. De vlag van de vereniging is rechthoekig in de verhouding hoogte staat tot breedte als
twee staat tot drie. Zij bestaat uit een geel veld aan de hijszijde over een derde van de
breedte en een rood veld over het overige deel; het rode gedeelte toont in geel een
afbeelding van een staande leeuw zoals bepaald in het voorgaande lid.
3. De leden zijn gerechtigd de standaard te voeren op vaartuigen der vereniging alsmede op
hun eigen vaartuigen.
Materiaal
Artikel 6
Het bestuur kan bedragen vaststellen voor het gebruik van materiaal door niet-leden.
Artikel 7
1. Een lid dat door zijn schuld schade veroorzaakt aan een zaak welke aan de vereniging in
eigendom, huur, gebruik of krachtens enig ander recht toebehoort, is voor die schade
aansprakelijk tegenover de vereniging, voorzover die schade niet door een door de
vereniging afgesloten verzekering wordt gedekt.
2. Het bestuur bepaalt de omvang van de schade.
3. Voor zover de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is een schade veroorzakend
lid aansprakelijk tot een door het bestuur te bepalen bedrag dat ten hoogste € 250.bedraagt. Er geldt echter geen beperking van de aansprakelijkheid indien de
aansprakelijkheid van een schade veroorzakend lid gedekt wordt door een door dit lid
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en voorts in geval de schade is te wijten aan opzet
of grove schuld.
4. Bij het bepalen van het in het vorige lid bedoelde bedrag houdt het bestuur rekening met
omstandigheden zoals de mate van schuld, recidive, draagkracht. Het bestuur is bevoegd
het te verhalen bedrag op nihil te stellen.
5. Indien schade aan een vaartuig wordt veroorzaakt tijdens het gebruik daarvan is de
gehele bemanning voor die schade aansprakelijk, ongeacht welk lid van de bemanning
schuld draagt en onverminderd het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid.
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Commissies
Artikel 8
1. Zowel de algemene vergadering als het bestuur hebben te allen tijde het recht

commissies met bijzondere opdracht in te stellen en haar benoeming en werkwijze te
regelen.
2. Commissies die door het bestuur zijn benoemd functioneren onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.
Artikel 9
De leden van een commissie worden hetzij voor de duur van hun opdracht, hetzij voor een
jaar benoemd. Ingeval van benoeming voor een jaar kan een commissielid telkens
herbenoemd worden. In het algemeen overschrijdt de totale zittingsduur echter niet de tijd
van zes jaar.
Artikel 10
De in artikel 4 van de statuten bedoelde commissie van beroep heeft tevens tot taak bindend
te arbitreren in gevallen waarin een lid bezwaar maakt tegen een handeling of besluit van het
bestuur.
Vaartuigen en ergometers
Artikel 11
De vaartuigen worden door het bestuur in klassen ingedeeld. Voor elke klasse is, om het
gebruik van de daarbij ingedeelde vaartuigen te verkrijgen, een proef van bekwaamheid in
het roeien en/of sturen vereist.
Artikel 12
Voor het geven van onderricht hebben de instructeurs of coaches het recht gebruik te maken
van de vaartuigen welke door het bestuur zijn aangewezen. Op de door het bestuur vast te
stellen tijden kunnen deze vaartuigen niet door de leden worden afgeschreven.
Artikel 13
Vóórdat een vaartuig of een ergometer in gebruik wordt genomen, moet het door een hiertoe
bevoegd lid worden afgeschreven in het afschrijfsysteem. Een lid mag voor een ander lid
afschrijven, in welk geval laatstgenoemde zelf vóór het gebruik die afschrijving moet
bekrachtigen. Een vaartuig of ergometer mag maximaal 48 uur voorafgaande aan het
gebruik worden afgeschreven. De afschrijving vervalt een kwartier na de ingeschreven tijd
van vertrek. Het bestuur kan beslissen dat specifieke groepen gebruikers langer dan 48
uur voor het gebruik een vaartuig of een ergometer kunnen afschrijven (instructeurs en
zogenaamde wedstrijdaccounts).

Artikel 14
Het lid op wiens naam het vaartuig volgens artikel 13 is afgeschreven is de schipper van het
ogenblik af, dat het vaartuig van zijn plaats is weggehaald, totdat het weer compleet op zijn
plaats in de loods ligt dan wel door een ander rechtmatig is overgenomen. Hij is als zodanig
verantwoordelijk voor de bepalingen ten aanzien van het door hem gebruikte vaartuig.
Artikel 15
Alle tijdens het gebruik ontstane of geconstateerde beschadigingen of onregelmatigheden
aan vaartuigen of ergometers moeten terstond na het gebruik in het schadeboek worden
vermeld. Vaartuigen moeten worden gevaren overeenkomstig de bepalingen van het
Binnenvaart Politie Reglement en overeenkomstig andere overheidsbepalingen alsmede met
inachtneming van de eisen van goed zeemanschap. Vaartuigen mogen niet worden
gesleept.
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Wedstrijden
Artikel 16
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven of haar leden te
doen deelnemen aan wedstrijden.
Artikel 17
1. De inschrijfgelden voor wedstrijden of toertochten waaraan de vereniging deelneemt,
komen in het algemeen voor rekening van de leden die voor de vereniging aan de
betreffende wedstrijden of toertochten deelnemen Deze bepaling geldt niet voor jeugdleden
die aan wedstrijden deelnemen.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur van het bepaalde in het eerste lid afwijken.
Artikel 18
Persoonlijke prijzen, zoals medailles, worden door de roeiers en stuurlieden behouden.
Overige prijzen, zoals bekers en duurzame gebruiksgoederen, door de leden behaald,
worden terstond aan de vereniging afgegeven.
Artikel 19
De prijzen worden bij voorkeur bewaard en tentoongesteld in het verenigingsgebouw. Het
bestuur houdt in een register aantekening van de door de vereniging gewonnen prijzen.
Introductie
Artikel 20
Ieder lid heeft het recht tot introductie. Eenzelfde persoon mag niet meer dan driemaal per jaar
geïntroduceerd worden. Het lid is voor de gedragingen van zijn introducés verantwoordelijk.
Artikel 21
In bijzondere gevallen heeft het bestuur het recht de introductie uit te breiden, te beperken of
in te trekken.
Roeikleding
Artikel 22
De vereniging kent vereniging- en wedstrijdkleding die door het bestuur worden vastgesteld.
Artikel 23
In verenigingsvaartuigen is het dragen van zacht schoeisel dat uitsluitend voor het roeien
wordt gebruikt verplicht.
Algemeen
Artikel 24
Het bestuur kan aan leden toestaan eigen vaartuigen in het botenhuis te bergen. Een en
ander geschiedt tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 25
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard
ook, van leden en andere personen, welke in of bij de gebouwen der vereniging zijn
geborgen.
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Artikel 26
Ieder bestuurslid is in relatie tot de leden gerechtigd namens het gehele bestuur op te treden.
Artikel 27
In alle gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 28
Elk voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet in zijn geheel voor de leden
ter inzage liggen tenminste vijf dagen vóór de vergadering waarin het voorstel wordt
behandeld. Zodanig voorstel kan slechts worden aangenomen met tenminste tweederde
gedeelte der uitgebrachte stemmen.
Artikel 29

1. Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van
de leden en begunstigers.
2. Het bestuur kan de verwerking van de persoonsgegevens opdragen aan een
vrijwilliger die lid is van de vereniging.
3. Als de verwerking van de persoonsgegevens aan een vrijwilliger is opgedragen beheert
en muteert de vrijwilliger onder het gezag van het bestuur het ledenbestand ten behoeve
van het bestuur.
4. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor de activiteiten die gelet op de
doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn. In elk geval geschiedt de verwerking
voor:
• het versturen van informatie aan de leden en begunstigers, waaronder de oproep
voor de Algemene Ledenvergadering en andere verenigingsbijeenkomsten;
• het versturen van facturen voor onder meer de contributie;
• andere activiteiten van intern beheer.
5. Het bestuur verwerkt de volgende persoonsgegevens:
naam, roepnaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
e-mailadres, telefoonnummer(s), IBAN-rekeningnummer, ledencategorie, lidnummer,
pasfoto alsmede, indien van toepassing, de naam van de roeivereniging waarbij eerder
werd geroeid. Het bestuur verwerkt voorts de examengegevens van de leden.
6. Leden en begunstigers die hun e-mailadres of pasfoto beschikbaar hebben
gesteld aan de ledenadministratie gaan akkoord met het gebruik hiervan voor
communicatie binnen de vereniging. Met betrekking tot het e-mailadres omvat dat
gebruik in elk geval de activiteiten bedoeld in lid 4. E-mailadressen en pasfoto’s
worden ook geplaatst op de digitale ledenlijst binnen het gesloten deel van de
website en worden gebruikt voor onderlinge communicatie tussen de leden en voor
het versturen van de digitale nieuwsbrief.
7. Ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief worden de redactieleden
gemachtigd gebruik te maken van een uittreksel uit het ledenbestand waarin de emailadressen zijn opgenomen.
8. Het bestuur stelt de persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar behalve aan
de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). De KNRB ontvangt een uittreksel uit
het ledenbestand zonder examengegevens.
9. Een uittreksel van het ledenbestand is zichtbaar op het besloten deel van de
website, bestaande uit naam, roepnaam, pasfoto, geslacht, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Dit uittreksel is bedoeld voor
onderlinge communicatie tussen de leden. Het is de leden niet toegestaan deze
persoonsgegevens aan derden beschikbaar te stellen.
10. De persoonsgegevens worden verwijderd uit het systeem uiterlijk twee
jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene kenbaar heeft
gemaakt dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht of de betrokkene akkoord is gegaan met een langere bewaartermijn.
--------
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