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Huishoudelijk Reglement 
Vastgesteld 2 juni 2022 

Artikel 1.  Leden 

1.1. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op alle leden, aspirant-leden en begunstigers. 

1.2. Onder leden wordt verstaan: alle soorten leden zoals hieronder genoemd.  

a. Een senior lid is een lid dat onder geen van ondergenoemde definities valt. 
b. Een juniorlid is een lid dat 18 jaar of jonger is. Het juniorlid wordt senior lid m.i.v. het 

kalenderjaar waarin het lid 19 jaar wordt.  
c. Een studentlid is diegene die aantoonbaar staat ingeschreven bij een opleiding voor 

dagonderwijs.  
d. Een buitenlid kan aantonen dat hij/zij kan roeien en woont op een afstand van meer dan 

30km; een buitenlid mag tienmaal per jaar komen roeien.  
e. Een buitengewoon lid behoort tot een bijzondere doelgroep zoals statushouders en 

minvermogenden.  
f. Een lid van de roeifamilie is lid bij een andere roeivereniging aangesloten bij de KNRB en kan 

aantonen dat hij/zij kan roeien. 
g. Een sociëteitslid is een lid dat de vereniging een warm hart toedraagt maar geen gebruik 

maakt van roeivoorzieningen als boot, ergometer of dergelijke. 
1.3. Iedereen die lid wil worden van de vereniging dient te kunnen zwemmen. 

1.4. Het Bestuur voorziet elk lid van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en 
een overzicht van overige verplichtingen. 

1.5. Buitenleden, leden van de roeifamilie, sociëteitsleden en aspirant-leden hebben geen stemrecht. 

Artikel 2. Aspirant-leden 

2.1. In dit reglement wordt verstaan onder aspirant-leden: personen die kenbaar hebben gemaakt, 
dat zij lid willen worden van de vereniging, maar nog niet als lid geaccepteerd zijn.  

2.2. Het aspirant-lid meldt zich aan bij het Bestuur, die bepaalt of het lid mag toetreden. 

2.3. Het aspirant-lid is niet bevoegd te roeien. 

2.4 De roeicommissie bepaalt of het aspirant-lid verplicht is een basis-roeicursus te volgen.  

2.5. Leden die de basis-roeicursus gaan volgen, worden voorafgaand daaraan lid. Indien zij binnen 
één maand na afloop van de basis-roeicursus afzien van verder lidmaatschap, dan wordt de betaalde 
contributie gerestitueerd onder aftrek van het cursusgeld. De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de 
prijs van de basis-roeicursus vast. 

Leden die al kunnen roeien kunnen binnen 3 maanden na de start van het lidmaatschap opzeggen. 
Over de maanden waarin het lidmaatschap niet genoten is, wordt het lidmaatschapsgeld 
gerestitueerd.  

Artikel 3. Juniorleden 

3.1. Voor het juniorlidmaatschap geldt een minimumleeftijd van 14 jaar.  

3.2. Aanmeldingsformulieren van minderjarigen dienen medeondertekend te worden door een 
ouder of voogd. 
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Artikel 4. Begunstigers 

4.1. Regelgeving inzake begunstigers is vastgelegd in Artikel 5 van de Statuten. 

4.2. De minimumbijdragen te voldoen door begunstigers worden jaarlijks voorgesteld door het 
Bestuur en ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

4.3. Begunstigers kunnen uitsluitend op uitnodiging deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. 

Artikel 5. Aanmelding 

5.1. Het verzoek tot lidmaatschap of begunstiging dient gedaan te worden door het invullen van een 
door het Bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier. 

5.2. De aanmeldingsformulieren worden bijgehouden onder verantwoordelijkheid van de secretaris 
van het Bestuur. 

5.3. Elk lid en elke begunstiger dient van een adreswijziging zo spoedig mogelijk bericht te geven aan 
de secretaris van het Bestuur. 

5.4. In geval van een afwijzing, motiveert het Bestuur zijn besluit binnen zes weken na aanmelding 
schriftelijk of via e-mail. 

Artikel 6. Contributies en overige verplichtingen 

6.1. De contributie bestaat uit een contributie in geld en een contributie in werkuren ten behoeve 
van de vereniging. De basis voor contributie geld en in uren, alsmede de geldelijke waarde van de 
werkuren, worden jaarlijks door het Bestuur voorgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering. 

6.2. De op de Algemene Vergadering vastgestelde bedragen en bijdragen gelden voor het 
verenigingsjaar dat volgt op het jaar waarin die Algemene Vergadering is gehouden. 

6.3. Onderstaande tabel geeft de contributie in geld en uren weer voor de verschillende soorten 
lidmaatschappen: 

soort lid % van basis- 
contributie in geld 

% van basis-
contributie in uren 

senior lid 100% 100% 
juniorlid (tot 19 jaar) 65% 100% 
studentlid  80% 100% 
buitenlid 50%     0% 
buitengewoon lid 15% 100% 
lid van de roeifamilie 15%     0% 
sociëteitslid 15%     0% 
erelid 0%     0% 
lid van verdienste als hoort bij eigen lidsoort als hoort bij eigen lidsoort 

 
a. Het per soort lid genoemde percentage van de basiscontributie is exclusief de KNRB-bijdrage 

per lid. 
b. Een erelid is vrijgesteld van contributie.  
c. Een lid van verdienste betaalt conform de categorie waar hij of zij op grond van 

bovenstaande criteria toe behoort. 
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d. Het bestuur mag in individuele gevallen voor buitengewone leden besluiten af te wijken van 
het voor de contributie geldende percentage van de basiscontributie. 

e. Gezinskorting: Gezinnen waarvan de gezinsleden allen op hetzelfde adres wonen betalen 
gezinscontributie als drie of meer gezinsleden lid zijn van de vereniging. De contributie 
bedraagt tweemaal de contributie van een senior lid. Alle gezinsleden betalen wel het 
lidmaatschap van de KNRB en indien van toepassing de kosten behorend bij het deelnemen 
aan wedstrijden. De bijdrage in uren is eveneens van kracht voor ieder gezinslid. 

Een nieuw lid is verplicht bij inschrijving een incassomachtiging af te geven, tenzij dit lid met 
penningmeester een andere betalingswijze is overeengekomen. 

6.4. De financiële contributie wordt betaald ingaande het begin van de maand na toelating als lid. De 
contributie wordt in twee termijnen geïnd: over het eerste halfjaar en over het tweede halfjaar. 
Jaarlijks wordt de geldelijke waarde van de werkuren geïnd. 
Een nieuw lid is het eerste halfjaar na toelating als lid vrijgesteld van contributie in werkuren. 

6.5. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig inschrijfgeld betaald ten behoeve van het 
botenfonds en daarnaast sleutelgeld als het lid een sleutel of toegangspas wenst. Buitenleden en 
leden van de roeifamilie kunnen geen sleutel of toegangspas verkrijgen. 

6.6 Contributie in werkuren 

a. Van alle leden, uitgezonderd ereleden, buitenleden, leden van de roeifamilie en 
sociëteitsleden, wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de vereniging.  

b. Het bestuur deelt een lijst met werkzaamheden die in aanmerking komen als contributie-
werk. Dat zijn taken van enige omvang waar een lid zich aan committeert. Het bestuur zorgt 
voor een breed scala aan werkzaamheden, zodat ook jongere en oudere leden passende 
taken kunnen vinden. 

c. Het lid geeft zelf eens per maand aan hoeveel uren aan welk ‘goedgekeurd’ werk besteed is.  
d. Aan het einde van ieder jaar worden de niet gewerkte werkuren in rekening gebracht. 
e. Het bestuur kan ontheffing verlenen van de verplichting tot bijdrage in werkuren. 

6.7 Inschrijfgelden voor wedstrijden zijn voor rekening van de roeier; deze worden voldaan door de 
vereniging en doorberekend aan de aan de betreffende wedstrijd deelnemende roeiers. 

Artikel 7. Opzegging 

7.1. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk door middel van een brief of e-mail gericht 
aan het Bestuur. In de opzeggingsbrief wordt, met inachtneming van het in Artikel 8 van de Statuten 
bepaalde, in ieder geval de datum van opzegging vermeld en welk lid het betreft. 

7.2. De opzegging zal schriftelijk (per e-mail) door het Bestuur worden bevestigd. 

7.3. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. 

Artikel 8. Gebruik van faciliteiten 

De leden hebben het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te 
maken onder de voorwaarden als door bet Bestuur zijn of zullen worden gesteld. 

Voor bijzonderheden zie art. 6. 

Artikel 9. Gedragingen 

Leden en begunstigers dienen zich te gedragen naar de voorschriften die bij of krachtens de 
Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Reglement Omgangsvormen en het Privacybeleid of 
besluiten van het Bestuur zijn vastgesteld, alsmede de aanwijzingen op te volgen van een bestuurslid 
of van een door het Bestuur nadrukkelijk en voor iedereen kenbaar daartoe aangewezen lid. 
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Artikel 10. Toegang Vergaderingen 

Leden, begunstigers en aspirant-leden hebben toegang tot Vergaderingen. 

Artikel 11. Niet-leden 

Met inachtneming van het bepaalde in art. 12 tot en met 14 hebben leden het recht een niet-lid te 
introduceren. 

Artikel 12. Introductie 

12.1. Met uitzondering van begunstigers, kunnen leden een niet-verenigingslid introduceren om mee 
te roeien in een boot van de vereniging of voor een verenigingsactiviteit op de accommodatie van de 
vereniging. 

12.2. De introducé mag slechts roeien of sturen in een boot van de vereniging, indien het 
introducerend lid de introducé begeleidt, conform het Veiligheidsreglement. 

12.3. Het introducerend lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en diens gedragingen 

12.4. De introducé moet worden gemeld bij een bestuurslid. 

12.5. Iemand kan ten hoogste driemaal per jaar geïntroduceerd worden. 

12.6. Een introducé kan niet namens de vereniging deelnemen aan activiteiten die door een andere 
roeivereniging worden georganiseerd. 

12.7. Zij die in het verleden door het Bestuur uit hun lidmaatschap ontzet zijn of als lid door het 
Bestuur geweigerd of opgezegd zijn, kunnen niet worden geïntroduceerd. 

12.8. Het Bestuur kan voor bepaalde gelegenheden het recht van introductie uitsluiten. 

Artikel 13. Medische keuring 

Voor leden die aan wedstrijden deelnemen, wordt een medische keuring aanbevolen, conform de 
richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). 

Artikel 14. Verenigingskleuren en -kleding 

14.1. Het blad van de riem is [KLEUR/DESSIN].  

14.2. De vlag van de vereniging bestaat uit [KLEUR/DESSIN]. 

14.3. De officiële roeikleding bestaat uit een shirt [KLEUR/DESSIN] en uit een [KLEUR] broek, of uit 
een roeipak, uitgevoerd in dezelfde kleuren. 

14.4. Het dragen van de officiële roeikleding is verplicht bij: 

f. Officiële wedstrijden van de KNRB, de regionale bonden en andere FISA-bonden, 
tenzij deze bonden anders bepalen; 
g. Vriendschappelijke wedstrijden; 
h. KNRB-vaardigheidsproeven. 

Artikel 15. Bootgebruik 

15.1. Ieder lid, het juniorlid jonger dan 16 jaar uitgezonderd, mag zelfstandig roeien in het type boot, 
waarvoor hij de vereiste roeiproef heeft gehaald, dan wel aan een lid van de Commissie Roeiproeven 
heeft aangetoond op het bij de boot behorende niveau te kunnen roeien. Hij dient zich daarbij te 
houden aan de aanwijzingen die voor die boot gelden. 
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15.2. Een juniorlid jonger dan 16 jaar mag onder toezicht van een lid ouder dan 18 jaar, die zelf in het 
bezit is van de juiste roeiproeven, of onder toezicht van een aangewezen instructeur of coach, in een 
boot van de vereniging roeien. 

15.3. Een lid volgt ten aanzien van bootgebruik de aanwijzingen op van de materiaalcommissaris, zijn 
instructeur of coach. 

15.4 In het Reglement Bootgebruik zijn alle voorschriften (maatregelen, verboden en verplichtingen) 
beschreven die van toepassing zijn op het gebruik van boten door  leden en niet leden. 

Artikel 16. Toewijzing boten 

16.1 De materiaalcommissaris geeft aan welke boten door leden met welke roeiproeven gebruikt 
mogen worden. 

16.2. De wedstrijdcommissaris bepaalt de toewijzingscriteria in overleg met de coaches en maakt die 
criteria tijdig bekend.  

16.3. De materiaalcommissaris en de materiaalcommissaris wijzen samen de boten toe aan ploegen 
die deelnemen aan wedstrijden en overige evenementen. 

Artikel 17. Afschrijven van boten 

17.1. Leden reserveren boten door inschrijving in het (elektronisch) afschrijfboek op de website van 
de vereniging, op de wijze zoals dat in het afschrijfboek vermeld staat. 

17.2. Alleen volledige inschrijvingen zijn geldig. 

17.3. Roeiboten worden voor maximaal twee uur ingeschreven. Een langere tijdsduur is toegestaan, 
mits met toestemming van een bestuurslid. 

17.4. Een inschrijving vervalt indien een ploeg niet binnen vijftien minuten na het besproken tijdstip 
is afgevaren. 

17.5. Bepaalde groepen of ploegen gebruiken de boten op vaste tijden. Indien die tijden bekend zijn 
gemaakt door het daarvoor verantwoordelijk bestuurslid, of door een door het Bestuur aan te wijzen 
persoon, zijn de overige leden verplicht daarmee rekening te houden. 

Artikel 18. Gebruik botenwagen 

Het gebruik van de botenwagen van de vereniging is geregeld in het Botenwagenreglement. 

Artikel 19. Vaarverboden 

19.1. In het Veiligheidsreglement worden alle voorschriften (maatregelen, verboden en 
verplichtingen) beschreven die dienen om de veiligheid van leden en materiaal waar mogelijk te 
waarborgen, binnen en buiten wedstrijdverband. Onder andere de volgende onderwerpen komen 
hierin aan bod: zichtbaarheid van de roeier en boot, het dragen van een toereikend reddingsvest, 
verlichting, communicatieapparatuur, voorbereiding van training of tocht, roeiproeven en 
verantwoordelijkheid.  

19.2. Het lid is gehouden deze voorschriften te volgen, hier naar nieuwe leden en gasten een 
voorbeeldfunctie in te vervullen. Schending van de voorschriften leidt tot een waarschuwing. Na 
twee waarschuwingen kan het bestuur tot schorsing besluiten. 

Artikel 20. Schade en aansprakelijkheid 

20.1. Leden melden opgelopen en/of veroorzaakte schade zo spoedig mogelijk zowel digitaal aan de 
materiaalcommissaris als in het schadeboek (bij het afschrijfboek) op de wijze zoals in het 
schadeboek is aangegeven. Hierbij worden foto’s van de schade meegestuurd. 
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20.2. Eenieder die gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging en schade veroorzaakt van 
welke aard dan ook aan de vereniging en/of een derde is verplicht die schade te vergoeden. 

20.3. Indien naar het oordeel van het Bestuur daar reden toe is, kan het op leden te verhalen 
schadebedrag lager worden gesteld dan het feitelijke schadebedrag. 

20.4. Het verhalen van de schade op leden laat de mogelijkheid van het Bestuur tot het opleggen van 
een verdere sanctie onverlet. 

Artikel 21. Sancties 

21.1. Wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen, wangedrag of grove nalatigheid kan 
het Bestuur een lid een van de in Artikel 7 lid 3 onder a van de Statuten genoemde sancties 
opleggen. 

21.2. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: 

i. Niet handelen in de geest van de vereniging, zoals beschreven in het Reglement 
Omgangsvormen. 
j. Het in opspraak brengen van de vereniging; 
k. Het schaden van de belangen van de vereniging of de roeisport; 
l. Het zich niet houden aan het bepaalde in Statuten en reglementen en de besluiten 
van de organen van de vereniging; 
m. Het niet opvolgen van instructies en aanwijzingen door of namens het Bestuur 
gegeven; 
n. Ander onbehoorlijk gedrag. 

21.3. Een boete kan door het Bestuur worden vervangen door de verplichting werkzaamheden te 
verrichten ten behoeve van de vereniging. 

21.4. Besluiten tot schorsing en ontzetting worden op de website en/of in het verenigingsblad of in 
de nieuwsbrief gepubliceerd. 

Artikel 22. Verzekeringen 

Het Bestuur draagt zorg voor adequate verzekering van eigendommen van de vereniging en van de 
leden die in ieder geval de volgende zaken dekt:  

o. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het optreden van leden namens de 
vereniging; 
p. Bestuursaansprakelijkheid; 
q. Overige verzekeringen, welke door het Bestuur noodzakelijk of gewenst worden 
geacht. 

Artikel 23. Eigen verantwoordelijkheid leden 

De vereniging neemt generlei verantwoordelijkheid op zich voor persoonlijke eigendommen, welke 
dan ook, aan wie dan ook toebehorende, zich waar en hoe dan ook bevindende op de 
verenigingsaccommodatie of in een boot van de vereniging. 

Artikel 24. Stalling van boten, geen eigendom van de vereniging 

Stalling van boten, geen eigendom van de vereniging, wordt geregeld in het Reglement Stalling 
Privéboten. 
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Artikel 25. Wedstrijden en evenementen 

25.1. In naam van de vereniging mogen leden alleen deelnemen aan die wedstrijden/evenementen 
die worden gehouden onder goedkeuring van bond(en) waarbij de vereniging direct of indirect is 
aangesloten, of die waarvoor toestemming is verkregen van het Bestuur. 

25.2 Inschrijving voor deelneming aan wedstrijden/evenementen, als bedoeld in sub 25.1., kan alleen 
gedaan worden door het Bestuur of door een door het Bestuur aan te wijzen persoon. 

25.3 Indien een voor een wedstrijd ingeschreven lid – zonder opgave van dringende redenen – niet 
of niet tijdig aan de start verschijnt en deelneming aan een wedstrijd/evenement daardoor niet 
plaatsvindt, is dit lid verplicht de door de vereniging gemaakte kosten aan de vereniging te 
vergoeden. 

Artikel 26. Geschillen 

26.1. Indien tussen het Bestuur of een bestuurslid in hoedanigheid van Bestuur/bestuurslid enerzijds 
en een lid van de vereniging anderzijds, een geschil mocht ontstaan dat onderling niet kan worden 
opgelost, en het geschil van dien aard en omvang is dat dringend een oplossing gewenst is, zal het 
geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 

26.2. Het bestuur kan de geschillencommissie vragen te bemiddelen in een conflict tussen leden. 

26.3. Tot lid van de geschillencommissie zijn niet benoembaar: 

r. Bestuursleden; 
s. Leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt; 
t. Geschorste leden; 
u. Oud-leden van wie het lidmaatschap van de vereniging is beëindigd ten gevolge van 
ontzetting (royement); 

26.4 De geschillencommissie verkent op neutrale wijze met beide partijen afzonderlijk de aard en 
oorzaak van het geschil, alsmede de mogelijke oplossingen. Waar mogelijk begeleidt de 
geschillencommissie beide partijen naar een voor beiden acceptabele uitkomst.  

Artikel 27. Verenigingsblad, nieuwsbrief en website 

27.1. De vereniging geeft een aantal malen per jaar een digitaal verenigingsblad of nieuwsbrief uit 
dat vervaardigd wordt door een redactie en verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Deze uitgaven worden aan alle leden en begunstigers toegestuurd per e-mail.  

27.2. Bestuursmededelingen en -besluiten, gepubliceerd in de nieuwsbrief of in het verenigingsblad, 
worden geacht aan ieder lid bekend gemaakt te zijn. 

27.3. Voor de redactie gelden dezelfde journalistieke vrijheden als die gebruikelijk zijn bij de 
Nederlandse dag- en weekbladpers.  

27.4. Op de website van de vereniging wordt steeds actuele informatie en actueel verenigingsnieuws 
geplaatst. 

Artikel 28. Bestuur 

28.1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met 

v. het ontwikkelen en onderhouden van een visie op de ontwikkeling van de vereniging; 
w. de verwezenlijking van de missie en doelstellingen van de vereniging; 
x. het doen van beleidsvoorstellen aan de Vergadering; 
y. de uitvoering van het beleid, zoals dat door de Vergadering is goedgekeurd, al dan 
niet door het vaststellen van reglementen, daaronder ook begrepen het bewaken van de 
congruentie van activiteiten van commissies versus de missie en doelstellingen; 
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z. de uitvoering van de overige besluiten genomen door de Vergadering; 
aa. het toezicht op de naleving van de Statuten, het huishoudelijk en 
verenigingsreglementen. 

Het bestuur mag naast bestuur en AV een Raad van Advies instellen teneinde de continuïteit van 
beleid te borgen.  

28.2. Het bestuur is bevoegd om bedragen tot € 2000 uit te geven. Bedragen tussen € 2000 en € 
10.000 mogen door bestuur worden uitgegeven mits ze al opgenomen waren in een begroting of 
investeringsplanning. Uitgaven boven de EUR 10.000,00 moeten altijd vooraf door de Algemene 
vergadering apart worden goedgekeurd. 

28.3. Bestuursfuncties kunnen met elkaar worden gecombineerd, met uitzondering van de functies 
van voorzitter en penningmeester, of voorzitter en secretaris. 

28.4. Tenzij anders bepaald, worden besluiten in de bestuursvergadering genomen met gewone 
meerderheid van stemmen. 

Artikel 29. Onverenigbaarheden 

Een bestuurslid kan niet benoemd worden in de Kascommissie of Geschillencommissie en vice versa. 

Artikel 30. Voorzitter  

De voorzitter 

30.1. In beginsel vertegenwoordigt de voorzitter naar externe relaties.  

30.2 De voorzitter is tevens commissaris veiligheid:  

bb. is verantwoordelijk voor de actualiteit van het Veiligheidsreglement, dat zowel over 
fysieke als sociale veiligheid gaat; 
cc. stimuleert een klimaat waarin het belang van veiligheidsmaatregelen door leden 
onderkend wordt. 
dd. geeft leiding aan de commissie veiligheid; 
ee. heeft overleg met de Vertrouwenscontactpersonen. 

30.2. Leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. 

Artikel 31. Penningmeester  

De penningmeester 

31.1. beheert de gelden van de vereniging; 

31.2. houdt administratie bij waarin financiële staat van de vereniging is opgenomen; 

31.3. doet alle door het Bestuur of de Algemene Vergadering goedgekeurde uitgaven en ziet toe op 
de actualiteit en de naleving van het Financieel Statuut. 

31.4. zorgt voor de opstelling van de begroting en van de financiële jaarstukken; 

31.5. voert de financiële correspondentie; 

31.6. zorgt voor het afsluiten van verzekeringen; 

31.7. is bevoegd alle financiële stukken in te zien van commissies met uitzondering van de 
Kascommissie; 

31.8. is bevoegd bij door hem geconstateerd financieel wanbeleid van een penningmeester van een 
commissie deze uit functie te zetten na overleg met na overleg met Bestuur en de Kascommissie; 
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31.9. legt bij tussentijds aftreden verantwoording af en doet verslag, zoals hij dat anders na afloop 
van het boekjaar verplicht is te doen; 

31.10 kan het uitvoeren van de feitelijke administratie structureel uitbesteden aan een ander lid, 
maar blijft verantwoordelijk voor diens handelingen als had hij ze zelf uitgevoerd. 

Artikel 32. Secretaris  

De secretaris 

32.1. zorgt voor het bijeenroepen van bestuursvergadering en Algemene Vergadering, het opstellen 
van de agenda en het maken van de notulen; 

32.2. zorgt ervoor dat de ingekomen stukken uiterlijk de eerstvolgende bestuursvergadering in 
behandeling worden genomen; 

32.3. houdt afschrift van alle uitgaande stukken en bewaart deze, evenals de ingekomen stukken, in 
het archief; 

32.4. draagt zorg voor het bekend maken van wijzigingen van de Statuten, het Huishoudelijk 
Reglement en verenigingsreglementen; 

32.5. is belast met het bekend maken van besluiten van de bestuursvergadering en Algemene 
Vergadering; 

32.6. is verantwoordelijk voor de ledenadministratie; 

32.7. is verantwoordelijk voor het Privacybeleid, zorgt dat de vereniging voldoet aan de AVG. 

32.8. houdt de samenstelling van commissies bij in het Register van Commissies en Werkgroepen, en 
zorgt voor publicatie van deze samenstelling binnen de vereniging; 

32.9. is verantwoordelijk voor het archief. 

Artikel 33. Commissarissen 

33.1 De rollen van materiaalcommissaris, roeicommissaris en het voorzitterschap van commissies zijn 
rollen die gecombineerd kunnen worden met elkaar en met andere bestuursfuncties als voorzitter, 
penningmeester en secretaris, zoals het bestuur dat op enig moment passend acht bij de 
ontwikkeling van de vereniging en bij de samenstelling van het bestuur.  

Iedere commissie, en daarmee diens voorzitter, ressorteert onder een bestuurslid. 

33.2. De materiaalcommissaris:  

ff. kan zich laten ondersteunen door een materiaalcommissie, die de 
materiaalcommissaris ondersteunt bij het beleid en de uitvoering daarvan; 
gg. is verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsnota voor de vloot voor de 
komende 5 jaar, hierbij uitgaande van het budget, de leeftijd en renovatie-mogelijkheid van 
boten en de behoefte van de vereniging; 
hh. stelt jaarlijks een botenplan en een onderhoudsplan op en legt dat ter goedkeuring 
voor aan de Algemene Vergadering; 
ii. is verantwoordelijk voor het in de vaart houden van de vloot, onderhoud van de 
boten en de aanschaf van het daar- voor benodigde materiaal, binnen het daarvoor 
beschikbare budget; 
jj. is bevoegd boten (voor bepaalde groepen leden) buiten gebruik te stellen, i.v.m. 
onderhoud, schade of de gevoeligheid voor schade; 
kk. stelt een Reglement Bootgebruik en een Reglement Botenwagen voor, waar het 
bestuur op besluit; 



Huishoudelijk Reglement versie 2 juni 2022 – Coastal Roeivereniging HARDER  10 van 12 

ll. regelt zowel het huren/lenen van boten en botenwagens van, als het 
verhuren/uitlenen van boten en botenwagen aan andere verenigingen; 
mm. zorgt voor de aanwezigheid van een afschrijfboek, schadeboek, introductieboek en 
een lijst met de indeling van de boten naar niveau, gewicht en roeidiscipline; indien mogelijk 
zijn genoemde boeken en lijsten digitaal beschikbaar voor de leden; 
nn. geeft al dan niet toestemming tot het gebruik van wedstrijdboten en botenwagen 
voor wedstrijddeelname door eigen leden resp. tot het gebruik van toerboten en 
botenwagen voor tochten van de eigen leden; 
oo. is verantwoordelijk voor het botentransport naar wedstrijden; 
pp. is verantwoordelijk voor het botentransport voor toertochten en andere 
evenementen. 

33.3. De roeicommissaris:  

qq. heeft als kerntaak het bevorderen van roeivaardigheid en –deskundigheid binnen de 
vereniging bij leden en sporttechnisch kader; 
rr. kan ondersteund worden door de ‘commissie opleiding en coaching’ bij het beleid op 
het gebied opleiden en coachen en de uitvoering daarvan; 
ss. zorgt voor een bij de doelgroep passend sportklimaat; 
tt. bevordert de veiligheid van het roeien, zoals uitgewerkt in het Veiligheidsreglement; 
uu. is belast met de leiding en de organisatie van, en het toezicht op de roei-instructie 
aan en coaching van recreatief roeiende leden; 
vv. draagt zorg voor de opleiding van stuurlieden voor de gehele vereniging; 
ww. draagt zorg voor de opleiding van coaches en instructeurs; 
xx. houdt toezicht op de Commissie Roeiproeven, die zowel praktijk- als theorie-
examens afneemt en daarnaast bij de entree van nieuwe leden met roei-ervaring d.m.v. 
voorroeien het toe te kennen roeiniveau bepaalt; 
yy. publiceert de uitslagen van de proeven van bekwaamheid en houdt een lijst bij met 
roeibevoegdheden per persoon. 
zz. bevordert dat nieuwe leden in de vereniging worden opgenomen, b.v. door de 
vorming van ploegen (ploegenmakelaar) en deelname aan activiteiten te stimuleren; 
aaa. stelt de eisen vast aan de praktijk en de theorie van de verschillende roeiniveaus, 
geldend voor alle roeiers binnen de vereniging; 
bbb. stimuleert de opleiding van (wedstrijd)coaches; 
ccc. coördineert en stimuleert het overleg tussen verschillende vormen van het roeien 
zoals juniorroeien, wedstrijdroeien, toerroeien, etc in een overleg dat ‘Roeicommissie’ 
genoemd kan worden.  

Artikel 34. Commissies en Werkgroepen 

34.1. Ter bevordering van de goede gang van zaken kan het Bestuur, onverminderd de eigen 
verantwoordelijkheid, uit de leden commissies en werkgroepen instellen. Commissies zijn structurele 
organisatieonderdelen, werkgroepen worden ingericht om projecten te realiseren. Bij de opstart van 
zowel commissies als werkgroepen wordt gezamenlijk een opdracht geformuleerd, die periodiek 
gezamenlijk geëvalueerd wordt. 

34.2. Iedere door het Bestuur ingestelde commissie en werkgroep valt onder verantwoordelijkheid 
van het Bestuur. 

34.3. Bij instelling van een commissie stelt het Bestuur de taken en benodigde ervaring, kennis en 
kunde vast in het ‘Register van Commissies en Werkgroepen’. In dit Register wordt ook vastgelegd 
onder welk bestuurslid de commissie of werkgroep ressorteert. De commissie of werkgroep voert 
werkzaamheden uit binnen door het Bestuur aangegeven mandaat.  
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34.4. Een commissie of werkgroep bestaat uit tenminste twee leden, met uitzondering van de 
Continuïteitscommissie. Deze laatste mag uit één lid bestaan.  

34.5. De zittingstermijn van commissieleden bedraagt 3 jaar. Werkgroepen worden geacht een 
kortere looptijd te hebben dan 3 jaar. Aftredende commissieleden of werkgroepleden zijn terstond 
eenmalig herbenoembaar. In het Register van Commissies en Werkgroepen is per commissie een 
schema van aftreden opgenomen. Het bestuur kan besluiten van de termijnen en van dit schema af 
te wijken. 

34.6 Een voor een commissie of werkgroep verantwoordelijk bestuurslid heeft het recht de 
vergaderingen van deze commissie/werkgroep bij te wonen en heeft de plicht dit met enige 
regelmaat daadwerkelijk te doen, er daarbij tegelijkertijd voor wakend niet de taken van de 
commissie over te nemen. In samenspraak wordt het functioneren jaarlijks geëvalueerd. 

34.7. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:  

ddd. kascommissie 
eee. geschillencommissie 
fff. commissie veiligheid 
ggg. commissie communicatie 
hhh. continuïteitscommissie 
 

Artikel 35. Kascommissie 

35.1. De Kascommissie wordt door de Algemene Vergadering benoemd voor de tijd van een jaar. 

35.2. Zij bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden alsmede een reserve lid, die geen 
bestuurslid zijn. Elk jaar treedt het langst zittende lid af. 

35.3. De balans en andere financiële stukken als genoemd in Artikel 13 der Statuten die de Algemene 
Vergadering worden aangeboden, dienen goedgekeurd te zijn door de Kascommissie. Deze 
goedkeuring dient schriftelijk gegeven te worden. 

35.4. De Kascommissie is te allen tijde gerechtigd alle financiële correspondentie in te zien; de 
penningmeester dient aan een verzoek hiertoe direct gevolg te geven. 

35.5. Opgestelde financiële jaarstukken dienen door het Dagelijkse Bestuur getekend te worden. 

35.6. Een lid van de Kascommissie kan niet tevens penningmeester zijn van een commissie. 

Artikel 36. Geschillencommissie 

De geschillencommissie wordt ingesteld overeenkomstig Artikel 19 van de Statuten en Artikel 26 van 
dit Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 37. Commissie veiligheid 

37.1. De commissie veiligheid bewaakt de actualiteit van het Veiligheidsplan en -reglement, dat 
zowel over fysieke als sociale veiligheid gaat; 

37.2. Zij stimuleert een klimaat waarin het belang van veiligheidsmaatregelen door leden onderkend 
wordt. 

37.3. De commissie veiligheid doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar veiligheid binnen de 
vereniging. Zij adviseert het bestuur over te nemen maatregelen betreffende veiligheid. 

37.4. Zij zorgt dat relevante onderwerpen betreffende veiligheid opgenomen zijn in de theorielessen 
en –toets. Daarnaast verzorgt de commissie bijscholing voor alle leden, bijvoorbeeld in de vorm van 
inhoudelijke bijeenkomsten. 
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37.5. Verzorgt onderzoek naar en verslaglegging van incidenten waar veiligheid een issue is. 
 
37.6. Stelt een calamiteitenplan op. 
 

Artikel 38. Commissie communicatie 

38.1. De commissie communicatie stelt een communicatieplan op en onderhoud dit. 

38.2. De commissie beheert de inhoud website en de social media-accounts (content management) 
en verzorgt regelmatig digitale uitingen (nieuwsbrief, tussentijdse korte updates). 

38.3. De commissie vervaardigt informatiemateriaal voor de werving van nieuwe leden. 

38.4. Wanneer daar aanleiding toe is vervaardigt en verspreidt de commissie persberichten.  

38.5. Uitingen in de media over de roeivereniging of van belang voor de roeivereniging worden door 
de commissie gevolgd. Belangrijke berichten worden doorgegeven aan het bestuur. 

38.6. Er vindt regelmatig werkoverleg plaats met het verantwoordelijk bestuurslid. 

Afhankelijk van het bestaan van andere commissies kunnen er in onderling overleg ook andere  
werkzaamheden bij de commissie communicatie worden belegd. 

Artikel 39. Continuïteitscommissie 

39.1. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 
continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze 
periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. 

Artikel 40. Slotbepaling 

40.1. Daar waar dit document niet in voorziet, beslist het Bestuur. 


