
Huishoudelijk reglement  Zeil/motorbootafdeling (ARZV-ZM)

ALGEMEEN

Artikel 1.  Naam van de vereniging
De vereniging draagt de naam "ALKMAARSCHE ROEI- EN ZEILVEREENIGING, ZEIL- EN 
MOTORBOOTAFDELING" (ARZV-ZM), hierna te noemen "de vereniging".
Zij is een voortzetting van de zeil- en motorbootafdeling van de op achttien april negentienhonderd tien 
opgerichte Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Zij heeft haar zetel te Alkmaar.

Artikel  2. Kentekenen van de vereniging
De kentekenen van de vereniging zijn als volgt:
1. De vlag is rechthoekig met een lengte van anderhalf maal de hoogte. De achtergrondkleur is wit. In het 

midden bevindt zich een rode ruit, staande op de punt. In de ruit staat in het wit de Alkmaarse burcht.
2. De standaard is driehoekig met een lengte van anderhalf maal de hoogte. De achtergrondkleur is wit. In 

het midden bevindt zich een rode ruit, staande op de punt. In de ruit staat in het wit de Alkmaarse burcht.
3. Het insigne is gelijk aan de standaard.
4. Voor ereleden en bestuursleden gelden afwijkende bepalingen ten aanzien van standaard en insigne.

LEDEN

Artikel  3. Soorten leden
De vereniging kent de volgende soorten leden:
a. Gewone leden
b.  Jeugdleden
c. Ereleden

Artikel 4. Omschrijving soorten leden

a. Gewoon lid kan zijn:
de persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd heeft bereikt.

b. Jeugdlid kan zijn:
de persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari) de achttienjarige leeftijd nog niet heeft    
bereikt.

c. Erelid is de natuurlijk persoon die door de ledenvergadering als zodanig is benoemd wegens zijn 
     verdiensten voor de vereniging of wegens het feit dat hij zich ten behoeve van het doel dat de vereniging 
     nastreeft bijzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid van 
     drie/vierden van de uitgebrachte stemmen vereist. Een erelid kan tegelijkertijd ook gewoon lid zijn.

Artikel  5.  Aanvraag voor het lidmaatschap
De aanvraag voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, door middel van het 
daartoe bestemde, volledig ingevulde, formulier. De aanvraag van een minderjarige dient mede te worden 
ondertekend door een van zijn ouders of zijn voogd.

Artikel  6.  Toelating als lid
Het bestuur besluit omtrent toelating van gewone leden en jeugdleden. Het bestuur beslist uiterlijk zestig 
dagen na ontvangst van de aanvraag en geeft hiervan betrokkene schriftelijk bericht. Het bestuur is niet 
verplicht een weigering te motiveren. Bij niet-toelating kan de ledenvergadering, mits met een meerderheid 
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, alsnog tot toelating besluiten.
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Een afgewezen kandidaat lid kan niet eerder dan een jaar na deze beslissing wederom het lidmaatschap 
aanvragen. 

Artikel  7.  Opzegging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid en voorts in de gevallen als in de statuten genoemd. 
Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk of e-mail bij het bestuur. Een opzegging dient vóór 1 december 
bij het bestuur te zijn ontvangen. Indien later wordt opgezegd, is de contributie voor een geheel jaar 
verschuldigd. Er vindt geen restitutie van de betaalde contributie plaats.

CONTRIBUTIE EN BIJDRAGEN

Artikel  8.  Contributie
De ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast. 

Artikel 9.  Entreegeld
Nieuwe leden betalen éénmalig entreegeld. De hoogte hiervan wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

. 
Artikel 10.  Lig- en staangeld
De ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de lig- en staangelden vast.

Artikel 11. Opzegging van de lig-/staanplaats
De lig-/staanplaats moet vóór 1 december opgezegd worden. Bij opzegging na 1 december is men het 
lig-/staangeld van het komende jaar verschuldigd.
.
Artikel 12.  Vergoeding voor gebruik specifieke faciliteiten
Het tarief van de kraangelden, het schoonspuiten en mast hijsen e.d. wordt door de ledenvergadering 
vastgesteld. 

Artikel 13.  Overige bijdragen
Het bestuur kan bijdragen vaststellen voor deelname aan activiteiten, die door het betrokken lid dienen te 
worden voldaan. 

Artikel 14.  Tijdstip van betaling
De contributie voor het verenigingsjaar, het lig-/staangeld en de vergoedingen voor specifieke faciliteiten 
dienen voldaan te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum. De bijdrage voor deelname aan activiteiten 
dient ook uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het betalingsverzoek voldaan te zijn.
De ledenvergadering heeft een percentage van 10% vastgesteld waarmee de contributie, het liggeld of de 
vergoedingen voor specifieke faciliteiten wordt verhoogd, indien het bedrag niet na dertig dagen is betaald. 
De penningmeester is bevoegd in bijzondere gevallen met het lid een betalingsregeling overeen te komen.

GEBRUIK FACILITEITEN

Artikel 15.  Toegang tot   het terrein en de gebouwen  
Alleen leden hebben toegang tot het terrein en de gebouwen die de vereniging beheert. Een lid mag op het 
terrein en in de gebouwen van de vereniging vergezeld zijn van zijn gezinsleden. Het bestuur kan anderen 
toegang verlenen. Voorts hebben toegang:
- Personen die het lidmaatschap hebben aangevraagd.
- Opvarenden van bezoekende boten
Het bestuur kan personen de toegang tot het terrein en de gebouwen zonder opgaaf van redenen ontzeggen.

Artikel 16.  Gebruik van de specifieke faciliteiten
Gebruik van de specifieke faciliteiten van de vereniging waarvoor een vergoeding wordt gevraagd is 
gebonden aan de toekenning van het recht door het bestuur. Ook stelt het bestuur regels vast voor het 
gebruik van faciliteiten door introducé’s
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Artikel 17.  Aansprakelijkheid leden
Ieder lid is jegens de vereniging aansprakelijk voor alle schade die door het handelen of nalaten van 
handelingen van het lid of zijn introducé’s voor de vereniging is ontstaan.

BESTUUR

Artikel 18. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, en 
tenminste twee en maximaal vijf commissarissen. Het bestuur wordt uit de gewone leden benoemd door de 
ledenvergadering, conform de bepalingen in de statuten. Een persoon kan, behoudens bijzondere 
omstandigheden, niet meer dan één van deze functies tegelijkertijd bekleden. Het bestuur verdeelt zelf de 
functies over de overige bestuursleden. Voor iedere functie kan zij een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 19.  Taken voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van de leden- en de bestuursvergadering. Hij bevordert een correcte 
functie-uitoefening van de overige bestuursleden. Hij verzorgt de algehele coördinatie. Hij onderhoudt 
contacten met andere verenigingen en met regionale of landelijke bonden. Hij vertegenwoordigt de 
ARZV-Z/M op de ledenvergadering van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging.

Artikel 20.  Taken secretaris
De secretaris verzorgt de oproepen voor de leden- en bestuursvergaderingen. Hij houdt de notulen bij van 
genoemde vergaderingen. Hij verzorgt de correspondentie en beheert het niet-financiële archief. Hij is belast 
met het bijhouden van het ledenregister. Jaarlijks stelt hij een jaarverslag op.

Artikel 21.  Taken penningmeester
De penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij beheert de te beleggen gelden. 
Hij concipieert de door het bestuur jaarlijks uit te brengen begroting, staat van baten en lasten en balans. Hij 
beheert het financieel archief. Hij zorgt ervoor dat de commissie van controle naar behoren zijn taken kan 
verrichten en geeft hen, of een ander bestuurslid indien deze hierom vraagt, inzage in de boeken, de 
bescheiden en de kas van de vereniging. 

Artikel 22.  Taken vice-voorzitter
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid. Zijn overige taken worden door het bestuur 
vastgesteld.

Artikel 23.  Taken commissarissen
De taken van de commissarissen worden door het bestuur vastgesteld.

ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK

Artikel 24.  Boete en schorsing
Het bestuur is bevoegd aan een lid wegens het niet of niet tijdig voldoen van zijn verplichtingen jegens de 
vereniging, wegens het handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
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KNWV, of wegens wangedrag, een boete op te leggen of het lid te schorsen.Een schorsing voor bepaalde 
tijd kan voor ten hoogste twaalf maanden worden opgelegd. Een schorsing voor onbepaalde tijd die niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de 
vereniging, ontzetting of verlenging van de schorsing eindigt door verloop van deze termijn. Tot verlenging 
van de schorsing kan worden besloten, tenzij hiermee een aaneengesloten periode van schorsing van twaalf 
maanden wordt overschreden.

Artikel 25.  Commissie van beroep
De ledenvergadering kan een commissie van beroep instellen. Deze commissie bestaat uit drie gewone 
leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

Artikel 26.  Beroep tegen boete of schorsing
Tegen een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 24 staat betrokkene beroep open op de commissie 
van beroep of, indien deze commissie niet is ingesteld, de ledenvergadering. Het beroep kan tot ten hoogste 
dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van bedoeld besluit worden ingediend. Het beroep heeft geen 
opschortende werking op een uitgesproken schorsing. De commissie van beroep heeft geen bevoegdheid 
inzake besluiten als bedoeld in artikel 9 van de statuten.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 27.  Aanvullende reglementen
De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een aanvullend reglement vast stellen. Voor een 
besluit tot vaststelling of wijziging van een aanvullend reglement is een gewone meerderheid vereist.

Artikel 28.  Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een 
besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte 
stemmen. In de oproep tot deze vergadering dient de voorgestelde wijziging woordelijk te zijn beschreven.

Artikel 29.  Status van het Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement vormt een aanvulling op de statuten. Een bepaling in de statuten heeft 
voorrang op een bepaling in dit reglement. Het bestuur beslist indien nodig omtrent de uitleg van de 
bepalingen van de statuten of dit reglement, behoudens beroep op de ledenvergadering. 
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