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STATUTEN

Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 20 maart 1979.
Vaststelling van de notariële akte19 oktober 1979.
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lidmaatschap K.N.W.V. (art. 24)
Vaststelling notariële akte
25 februari 1987
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ARTIKEL 1

NAAM.

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Schieland". Zij is opgericht op zeventien juni
negentienhonderdéénendertig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
ARTIKEL 2

ZETEL.

Zij heeft haar zetel te Rotterdam.
ARTIKEL 3
DOEL.
Lid 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
Lid 2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.
het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;
b.
het organiseren van wedstrijden en tochten;
c.
het aanbrengen en het in standhouden van de nodige accommodatie, alsmede het
exploiteren van een clubhuis;
d.
het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde, nagenoeg hetzelfde doel
nastreven;
e.
andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
ARTIKEL 4

LEDEN.

Lid 1.

Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de achttien- jarige leeftijd hebben bereikt en in het
bezit zijn van een boot waarmede bij de Watersportvereniging "Schieland" jaarstalling of winterberging
wordt genoten. Aan dit vereiste wordt voldaan als het gemis van een boot geacht moet worden van
tijdelijke aard te zijn.

Lid 2.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers zijn opgenomen.

ARTIKEL 5

ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, ASPIRANT-LEDEN EN BEGUNSTIGERS.

Lid 1.

Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de
algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het
feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.

Lid 2.

Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten personen die niet voldoen aan het gestelde in artikel 4.

Lid 3.

Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deel nemen, doch niet de
achttienjarige leeftijd hebben bereikt.

Lid 4.

Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een
door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

Lid 5.

Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

ARTIKEL 6

TOELATING.
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Lid 1.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden, aspirant-leden en
begunstigers.

Lid 2.

Bij niet toelating tot lid, buitengewoon lid of aspirant-lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Lid 3.

Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, buitengewoon lid, aspirant-lid of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14 lid 3.

ARTIKEL 7.
Lid 1.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Het lidmaatschap eindigt:
a.
b.
c.

d.

Door overlijden van het lid.
Door opzegging van het lid.
Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wan neer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten van het lidmaat schap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat schap te laten
voortduren.
Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.

Lid 2.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging
namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

Lid 3.

Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een
opzeggingstermijn 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.

Lid 4.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn ver zwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

Lid 5.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een
besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.

Lid 6.

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, staat de betrokkene
binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Lid 7.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.

ARTIKEL 8.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BUITENGEWONE LEDEN,
ASPIRANT- LEDEN EN BEGUNSTIGERS.

Lid 1.

De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een aspirant-lid en van een begunstiger
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Lid 2.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

ARTIKEL 9

JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN VERPLICHTINGEN.
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Lid 1.

De leden, de buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van
de jaarlijkse contributie en of andere gelden. Deze dienen voor de vervaldag te zijn voldaan en zullen
door de algemene vergadering worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld die een verschil lende bijdrage betalen. De vervaldag wordt bij huishoudelijk reglement
geregeld.

Lid 2.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage te verlenen.

Lid 3.

De leden en aspirant-leden die ligplaats of winterstalling genieten zijn gehouden daadwerkelijk mede
te werken aan het onderhoud van de eigendommen en bezittingen van de vereniging. Dit door een
bepaald aantal uren ten behoeve van de vereniging te werken of, in overleg met het bestuur, te doen
werken. Het aantal uren wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Het bestuur is bevoegd
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het verrichten te verlenen.

ARTIKEL 10 RECHTEN VAN ERELEDEN,BUITENGEWONE LEDEN, ASPIRANT- LEDEN EN
BEGUNSTIGERS.
Lid 1.

Behalve de overige rechten die aan ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden of begunstigers bij
of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben ereleden, buitengewone- en aspirant-leden en
begunstigers het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en
andere evenementen bij te wonen.

Lid 2.

Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het
woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens
gewoon lid of buitengewoon lid zijn van de vereniging uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle rechten
volgens deze statuten uit te oefenen.

ARTIKEL 11

BESTUUR.

Lid 1.

Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van
tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de leden of buitengewone leden.

Lid 2.

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens
het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
tenminste een zodanig aantal leden en buitengewone leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering medegedeeld. Een voordracht voor de hiervoor bedoelde groep van leden en buitengewone leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.

Lid 3.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden en buiten- gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Lid 4.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande
lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering
vrij in de keus, behoudens het gestelde in lid. 1.

Lid 5.

Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

ARTIKEL 12.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP,PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING.

7
Lid 1.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.

Lid 2.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Lid 3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging .
b.
door bedanken.

ARTIKEL 13.

BESTUURSFUNCTIES,BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Lid 1.

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en
penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Lid 2.

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door het bestuur worden vast gesteld en ten blijken daarvan worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

ARTIKEL 14
Lid 1.
Lid 2.

Lid 3.
Lid 4.

Lid 5.
a:
b:

Lid 6.

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
Indien het aantal beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of
de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, ver vreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander
bestuurslid.

ARTIKEL 15

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING.
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Lid 1.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Lid 2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Lid 3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maan den na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

Lid 4.

De algemene vergadering benoemt uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste drie
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Jaarlijks treedt een commissielid af volgens rooster. De algemene vergadering kiest jaarlijks een nieuw commissielid. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.

Lid 5.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste in lichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Lid 6.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere commissie.

Lid 7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.

ARTIKEL 16.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Lid 1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Lid 2.

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene –de
jaarvergadering- gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:
a:
b:
c:
d:

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
de benoeming van het in artikel 15 bedoelde commissielid voor het lopende verenigingsjaar;
de benoeming van bestuursleden;
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Lid 3.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Lid 4.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden en buitengewone
leden als bevoegd is tot het uit brengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een in Rotterdam veel gelezen dagblad en
door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

ARTIKEL 17.

TOEGANG EN STEMRECHT.
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Lid 1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden,
buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers.
Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 6 hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden geen toegang.

Lid 2.

Over toelating van andere dan in de lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.

Lid 3.

Buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord
te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Lid 4.

Ieder lid en buitengewoon lid dat niet geschorst is heeft één stem.

Lid 5.

Een lid of buitengewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid of buitengewoon lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan één lid of buitengewoon lid
vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN.

Lid 1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Lid 2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en notulist worden ondertekend.

ARTIKEL 19

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Lid 1.

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.

Lid 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 van de vergadering
of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

Lid 3.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Lid 4.

Blanco en ongeldige stemming worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Lid 5.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en
het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, die bij
die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft ver6enigd. Indien bij
die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Lid 6.

Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel
verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Lid 7.

ARTIKEL 20.
Lid 1.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
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Lid 2.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden, buitengewone leden,
aspirant-leden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 21.

ARTIKEL 21.

STATUTENWIJZIGING.

Lid 1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, waar toe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.

Lid 2.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een
afschrift van dat voorstel,waarin de voorgedragen statutenwijziging is opgenomen, ten huize van de
secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering
aan alle leden en buitengewone leden toegezonden.

Lid 3.

Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden en buitengewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden en buitengewone leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden en buitengewone leden, kan worden
besloten, mits een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

Lid 4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ARTIKEL 22.

ONTBINDING.

Lid 1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in
de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

Lid 2.

Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen
doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene
vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen
door de wet wordt bepaald.

ARTIKEL 23.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Lid 1.

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

Lid 2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingen
recht bevat, noch met de statuten.

ARTIKEL 24
Vervallen.

SLOTBEPALING.
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Goedgekeurd door de
Algemene ledenvergadering
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Lidmaatschap
ARTIKEL 1
A.
B.

Voor het lidmaatschap kunnen zich zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten aanmelden.
Een aspirant-lid dient toestemming van ouder(s) of voogd(en) te overleggen.

ARTIKEL 2
A.
B.

C.

B.
C.
D.

E.
F.

KANDIDAAT- LEDEN.

Een kandidaat-lid met een schip dat langer is dan 11meter , wordt niet als lid aangenomen.
Een kandidaat-lid met een schip dat kleiner is dan 6 meter kan worden aangenomen indien het schip
met een eigen trailer kan worden gehellingd zonder mechanische trekkracht of anders elders
gehellingd zal worden.
Bij de aanneming van buitengewone leden wordt een terughoudend beleid gevoerd.

ARTIKEL 3
A.

LIDMAATSCHAP.

BALLOTAGE.

Een kandidaat voor het lidmaatschap, het buitengewoon lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap
dient gehoord te worden door een ballotagecommissie.
Echtgenoten van leden en van buitengewone leden behoeven niet geballoteerd te worden.
De ballotagecommissie adviseert het bestuur van WV Schieland over toelating of afwijzing van de op
de ballotagelijst vermelde kandidaten.
Indien de ballotagecommissie, na zorgvuldig onderzoek een kandidaat heeft geballoteerd,
wordt door de ballotagecommissie een bericht met alle relevante gegevens aan het secretariaat
gezonden. Waarna door het bestuur wordt beslist over de toelating van de kandidaat. Indien het
bestuur positief beslist over de toelating, wordt de naam van de kandidaat door middel van een
mededeling bekend gemaakt.
Na het toelatingsbesluit van het bestuur ontvangt het toekomstige lid, buitengewoon lid of aspirant-lid
een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het lidmaatschap gaat in, indien 14 dagen na de bekendmaking aan de leden, er geen schriftelijke
bezwaren tegen de kandidaat zijn ingebracht bij het secretariaat.

ARTIKEL 4

OVERLIJDEN.

Bij het overlijden van een lid gaat het lidmaatschap met alle rechten en verplichtingen over naar diens
echtgeno(o)t(e). Indien er sprake is van een levenspartner, beslist het bestuur over het lidmaatschap.
ARTIKEL 5

GEEN LIGPLAATSEN.

Bij gebrek aan ligplaatsen kan een kandidaat-lid, indien gewenst, buitengewoon lid worden.
Hij wordt dan op een wachtlijst geplaatst voor het verkrijgen van een ligplaats voor zijn schip.
Zodra er een ligplaats voor hem beschikbaar is, gaat het buitengewoon lidmaatschap over in het
lidmaatschap.
ARTIKEL 6

GEMIS SCHIP.

Indien een lid of een aspirant-lid langer dan een jaar zonder schip is, gaat het lidmaatschap over in
een buitengewoon lidmaatschap en komt het aspirant-lidmaatschap te vervallen.
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Rechten en verplichtingen leden etc.
ARTIKEL 7
A.

B.
C.

Bij de aanvang van het lidmaatschap, het buitengewoon lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap
ontvangt men een schieland insigne. Nieuwe leden en aspirant-leden ontvangen tevens de verenigings-wimpel.
Bij het 25-jarig en 40-jarig lidmaatschap ontvangt betrokkene een jubileum schieland insigne.
Benoemde ereleden ontvangen een schieland insigne waarop is vermeld: "erelid".

ARTIKEL 8
A.
B.
C.

JAARSTALLING EN WINTERBERGING.

Ieder lid of aspirant-lid, als rechtmatig eigenaar of gebruiker van een schip, heeft recht op jaarstalling
of winterberging.
Genoemd recht komt te vervallen, indien het gemis van een schip niet binnen een jaar na het gemis
van het schip wordt opgeheven.
In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

ARTIKEL 9
A.

LIDMAATSCHAPSATTRIBUTEN.

WIJZIGING STALLING E.D.

B.

Een wijziging in het botenbezit, een aanvraag voor of opzegging van de jaarstalling of de winterstalling dient schriftelijk aan de secretaris te worden gericht.
Opzegging dient voor 1 september te geschieden.

C.

Zonder opzegging wordt geacht, dat de huur wederom voor de volgende periode geldt.

D.

Ligplaats innemen na een wijziging in het bootbezit is NIET toegestaan, ALLEEN na een
schriftelijke aanvraag aan- en met toestemming van het bestuur. Deze aanvraag dient vergezeld te
gaan van opgave van de lengte en breedte maten en het gewicht van het nieuwe schip.

ARTIKEL 10 A

MATERIALEN VOOR WINTERBERGING.

Een lid, dat zijn schip op de wal wil stallen, dient zelf te zorgen voor deugdelijk materiaal, zoals
stophout, potenplanken, en schragen met daarop gemonteerde stiepen. Het materiaal moet voorzien
zijn van de scheeps- en/of familienaam. Het stallen van het schip op de wal blijft in zijn geheel voor de
verantwoording van het desbetreffende lid.
ARTIKEL 10 B

TERREINDAG.

In het najaar zal de zaterdag voor de eerste hellingdag worden benut om het terrein winterklaar te
maken. ALLE LIGPLAATSHOUDERS zijn verplicht op die dag aanwezig te zijn. Tevens worden dan
de schragen en het hellingmateriaal voor gebruik gereedgemaakt en op de juiste plaats gezet
conform het hellingplan. Voor leden die (nog) niet beschikken over schragen is de voorgenoemde
zaterdag de uiterste datum om alle materialen t.b.v. de winterberging te regelen voor hun schip.
Indien de voorgenoemde materialen niet aanwezig zijn wordt door of voor dit betreffende lid niet
gehellingd. Aanvang 09.00 uur. Bij verhindering moet men dat tijdig aan de terreincommissaris
melden.
ARTIKEL 11
A.
B.
C.
D.

VERTREK NA WINTERBERGING.

Een lid, dat met zijn schip uitsluitend winterberging op de wal geniet, dient zijn schip binnen een week
na de tewaterlating uit de haven te verwijderen.
Een lid, dat met zijn schip uitsluitend winterberging in het water geniet, dient zijn schip voor de eerste
dag van het te water laten van de overige schepen uit de haven te verwijderen.
Van deze regels kan alleen worden afgeweken in overleg met de terreincommissaris.
Indien het schip niet tijdig is verwijderd, zal zulks geschieden op last en/of in opdracht van het bestuur
voor rekening en risico van de eigenaar. Bovendien zullen in dat geval aan de eigenaar ligkosten in
rekening worden gebracht.
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ARTIKEL 12.

BRANDBLUSSER.

Ieder lid is verplicht een goed werkende brandblusser aan boord van zijn schip te hebben.

(EN JAARLIJKS GOEDGEKEURDE )
ARTIKEL 13
A.

VERWIJDEREN EIGENDOMMEN.

Een lid, dat het lidmaatschap is opgezegd en geen gebruik maakt van het recht van beroep op de
algemene ledenvergadering, dient zijn schip en zijn overige eigendommen binnen een week te verwijderen.
In geval zijn schip op de wal staat, dient hij zijn schip en zijn overige eigendommen binnen een week
na de tewaterlating te verwijderen.
Indien zulks niet tijdig geschiedt, zal de verwijdering geschieden op last en/of in opdracht van het
bestuur voor rekening en risico van de eigenaar.
Na opzegging van het lidmaatschap kan alleen toegang tot het schip verkregen worden na afspraak
met het bestuur.
Een lid, dat het lidmaatschap is opgezegd en gebruik maakt van het recht van beroep op de algemene ledenvergadering, behoudt het recht op jaarstalling of winterberging tot aan het moment van de
beslissing van de algemene ledenvergadering.
Indien hij van het recht van beroep gebruik wil maken, dient hij te handelen conform artikel 7, lid 6 van
de statuten.

B.
C.
D.
E.

ARTIKEL 14
A.
B.
C.
D.
E. 1.

2.

3.
4.

WERKUREN.

Iedere booteigenaar is verplicht twaalf (12) uren per kalenderjaar te werken ten behoeve van de
vereniging.
Indien de omvang van de werkzaamheden dit vereist, kan op voorstel van de materiaalcommissaris
door de algemene ledenvergadering anders worden besloten.
Leden zijn verplicht hun werkuren op de afgesproken tijd te maken.
Bij verhindering dient de materiaalcommissaris tijdig geïnformeerd te worden en dient een nieuwe afspraak te worden gemaakt.
Een lid dat niet tijdig zijn verhindering heeft gemeld bij de materiaalcommissaris en verzuimt op de
desbetreffende datum zijn werkuren te maken, wordt een sanctie opgelegd van € 150,00.
De verplichting tot het voldoen van de werkuren blijft onvermindert van kracht.
Genoemde sanctie wordt middels een factuur in rekening gebracht.
Indien vervolgens aan de verplichting tot het maken van de werkuren niet wordt voldaan zal het
betreffende lid opnieuw een sanctie van € 150,00 worden opgelegd verhoogd met € 50.- welke
eveneens middels een factuur in rekening gebracht wordt.
Indien betaling achterwege blijft zal van het HHR artikel 27 lid B,C en D gelden.
Wanneer desondanks het lid niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal artikel 7 lid 1.C van de statuten
toegepast worden.

ARTIKEL 15

BARDIENST.

Ieder lid wordt geacht bardiensten te verrichten en de instructie verantwoord alcoholgebruik, zoals
door de drank en horecawet is voorgeschreven, te volgen.
ARTIKEL 16 A

VRIJSTELLING WERKUREN/BARDIENST.

Een lid, dat door omstandigheden zijn verplichtingen betreffende werkuren en/of bardienst niet kan
nakomen, kan door het bestuur worden vrijgesteld. Hij dient hiertoe schriftelijk een verzoek bij de
secretaris in te dienen.
ARTIKEL 16 B
Een lid dat de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt kan worden vrijgesteld van de verplichte werkuren
en/of de bardienst. Hij/zij die hiervan gebruik wil maken dient dit schriftelijk kenbaar te maken bij de
secretaris.
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ARTIKEL 17

LANGDURIGE AFWEZIGHEID.

Indien een lid gedurende langer dan zes weken geen gebruik maakt van zijn ligplaats, dient hij dit te
melden bij de terreincommissaris.
Indien hij binnen deze periode van zijn ligplaats gebruik wenst te maken, dient hij dit uiterlijk 2 dagen
voor terugkomst te melden bij de terreincommissaris.
Bij diens onbereikbaarheid dient hij zich tot een van de overige bestuursleden te wenden.
ARTIKEL 18
A.
B.
C.

Ieder lid, buitengewoon lid of aspirant-lid heeft het recht tegen betaling van een waarborgsom sleutels
van de toegangshekken te ontvangen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap is men verplicht de sleutels in te leveren.
De waarborgsom wordt bij de inlevering van de sleutels terugbetaald.

ARTIKEL 19
A.

B.
C.

SLEUTELS.

AANSPRAKELIJKHEID.

Ieder lid, buitengewoon lid of aspirant-lid is aansprakelijk voor de schade, door hem of zijn familieleden c.q. introducés toegebracht aan het milieu, de terreinen, de steigers en de eigendommen van
de vereniging en/of haar leden, buitengewone leden en aspirant-leden.
Indien de vereniging voor bovenvermelde milieuschade wordt beboet, zal deze boete op de verantwoordelijke worden verhaald.
Deze aansprakelijkheid geldt tevens t.o.v. personen die in opdracht van bovengenoemde leden
aanwezig zijn en/of werkzaamheden verrichten.

ARTIKEL 20

MATERIAALKIST.

Een lid of een aspirant-lid heeft het recht 1 materiaalkist op het terrein te plaatsen.
De afmetingen van de kist mogen maximaal zijn: lang 1,22 meter, breed 0,60 meter en
hoog 0,70 meter.
ARTIKEL 21

GEBRUIK CLUBHUIS.

Voor bijzondere festiviteiten bestaat de mogelijkheid dat een lid het clubhuis gebruikt.
Het verzoek hiertoe dient aan de clubhuiscommissaris te worden gericht.
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die mocht ontstaan. Tevens is hij verantwoordelijk voor
de goede orde. Het clubhuis dient na gebruik schoon achter gelaten te worden.
ARTIKEL 22

DIEFSTAL/INBRAAK.

In geval van diefstal en/of inbraak dient men het bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen.
ARTIKEL 23
A.
B.

C.

VERZEKERING.

Ieder lid is verplicht voor zijn schip minimaal wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn.
Jaarlijks op nader vast te stellen data in september dient men in het clubhuis aan het bestuur te
overleggen kopieën van de premienota en het dagafschrift van de bank respectievelijk de giro waarop
de betaling van bovengenoemde nota is vermeld. Indien de facturering en de betaling van de premie
op andere wijze plaats vindt dient men een verklaring van de verzekeringsmaatschappij te
overleggen.
Indien men aan het bovenstaande niet heeft voldaan dan zal het schip van het desbetreffende lid niet
worden gehellingd.

ARTIKEL 24

BEROEP.

Een lid, aspirant-lid of buitengewoon lid, dat zich niet kan verenigen met de aanwijzing van een bestuurslid dient dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden bij de secretaris.
Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk een beslissing, waartegen beroep mogelijk is bij de algemene
ledenvergadering. Tot zolang dient men de uitspraak van het bestuur na te komen.
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Bijdragen
ARTIKEL 25
A.

B.
C.

D.
E.

De vereniging kent de volgende bijdragen:
Contributie
Jaarstalling schip gesplitst als volgt:
- vast tarief per schip
- variabel tarief op basis van de grootte van het schip waarbij een minimale lengte van 6 meter wordt
aangehouden.
Winterberging schip op basis van 70 % van de jaarstalling
Jaarstalling volgboot of surfplank
Entreegeld voor leden
Entreegeld voor buitengewone leden
Bijdrage faciliteiten voor leden
De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van deze bijdragen.
De periodes, waarover de bijdragen worden berekend, zijn als volgt:
Contributies
:
1 januari t/m 31 december
Jaarstalling
:
1 oktober t/m 30 september
Winterstalling :
1 oktober t/m ----------- (zie artikel 11 H.R.)
Entreegeld
:
eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap of het buitengewoon
lidmaatschap
Bijdrage faciliteiten : eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap
Voor een volgboot moet jaarstalling worden betaald, indien deze buiten het schip steekt en/of op het
terrein wordt gestald.
Restitutie bij het niet gebruiken van een ligplaats wordt niet verleend.

ARTIKEL 26
A.
B.

B.
C.

D.
E.
F.

EENMALIGE BIJDRAGEN.

Een buitengewoon lid, dat lid wordt, dient alsnog de bijdrage faciliteiten en het verschil in entreegeld
voor lid en buitengewoon lid te betalen.
Aspirant-leden betalen geen entreegeld en bijdrage faciliteiten. Wanneer zij 18 jaar worden, dienen zij
bovengenoemde bijdragen alsnog te voldoen.

ARTIKEL 27
A.

BIJDRAGEN.

BETALING BIJDRAGEN.

Leden, ereleden, buitengewone leden en aspirant-leden dienen ervoor zorg te dragen dat
het bedrag van de jaarlijkse nota van onze vereniging voor 1 april op onze girorekening is
bij geschreven.
Indien geen betaling plaats vindt, zal de 1e penningmeester 14 dagen na genoemde datum een
schriftelijke aanmaning verzenden.
Aan leden die bovengenoemde nota na 1april betalen zal een boete worden opgelegd.
Deze boete bedraagt 0,5 % van het factuurbedrag voor iedere dag dat de betaling te laat ontvangen
wordt.
Leden met betalingsproblemen, dienen zich voor 1 april met de 1e penningmeester in verbinding te
stellen teneinde een betalingsregeling af te spreken.
Nieuwe leden dienen de nota voor entreegeld en overige bijdrage uiterlijk 30 dagen na factuurdatum
e
te hebben voldaan, tenzij anders is afgesproken met de 1 penningmeester.
Bij het in gebreke blijven van de betalingsverplichting neemt het bestuur aan dat van het lidmaatschap
wordt afgezien.
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Bestuur
ARTIKEL 28
A.

B.
C.

D.
E.

F.

BESTUUR.

Het bestuur bestaat uit zeven personen, t.w.: een voorzitter, een secretaris, een 1e penningmeester,
een 2e penningmeester, een clubhuiscommissaris, een materiaalcommissaris en een terreincommissaris. Zij vormen tevens het dagelijks bestuur.
Bij langdurige afwezigheid van een der bestuursleden zal, indien nood zakelijk, voor plaatsvervanging
worden gezorgd. Hiervan wordt op het mededelingenbord kennis gegeven.
Het bestuur dient er na te streven, dat de uitgaven van de vereniging binnen de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting blijven.
Besluiten tot noodzakelijke begrotingsoverschrijdingen worden door het bestuur genomen.
Het bestuur stelt de prijzen vast van de consumpties in het clubhuis.
Vragen, die tijdens de algemene ledenvergadering niet terstond door het bestuur beantwoord kunnen
worden, dienen binnen het op deze vergadering afgesproken tijdstip schriftelijk of mondeling beantwoord te worden. Het antwoord zal in het eerstvolgende Schieland-Nieuws gepubliceerd worden en
als aanhangsel aan de notulen van de desbetreffende vergadering worden toegevoegd.
Het bestuur is belast met de handhaving en de uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 29

TAAKOMSCHRIJVINGEN BESTUURSLEDEN.

Voorzitter
A.
B.

De voorzitter geeft leiding aan de vereniging.
Hij zit de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen voor.

Secretaris
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

De secretaris is belast met de ledenadministratie en de correspondentie.
De uitgaande correspondentie wordt door hem als volgt getekend:
Namens het bestuur van de Watersportvereniging "Schieland"
Hij maakt afschriften van alle verzonden stukken.
Hij is bewaarder van de archieven.
Hij zorgt op de algemene ledenvergaderingen, dat de presentielijst door de aanwezige leden wordt
getekend.
Hij notuleert alle vergaderingen.
Hij is belast met de uitgifte van de statuten, het huishoudelijk reglement, het schieland insigne, de
verenigingswimpel en de sleutels van de toegangshekken.
Hij is belast met het huren van de terreinen van de vereniging en heeft de supervisie over de verenigingsactiviteiten.
Hiervoor is hij bevoegd uitgaven te doen met in achtneming van artikel 28 lid C van het huishoudelijk
reglement.

1e Penningmeester
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

De 1e penningmeester beheert de gelden van de vereniging.
Hij int alle aan de vereniging toekomende gelden en verzorgt de betalingen van de facturen. Alleen
facturen, door de budgetverantwoordelijke voor betaling akkoord getekend, mogen betaald worden.
Het betalingsverkeer gaat per giro of per kas.
Het saldo van de girorekening, inclusief de plusrekening mag maximaal € 10.000,00 bedragen.
Het saldo van de kas mag maximaal € 1.000,00 bedragen.
Niet direct benodigde gelden dienen te worden overgemaakt naar de spaarrekening en worden aldaar
bij gunstige rentestanden zo veel mogelijk op termijn belegd.
Hij kan alleen tezamen met de voorzitter over de spaarrekening beschikken.
Hij is verantwoordelijk voor alle kosten die niet onder de verantwoordelijkheid van andere bestuursleden vallen, met in achtneming van artikel 28 lid C van het huishoudelijk reglement.
Indien een begrotingspost overschreden dreigt te worden, dient hij dit te signaleren. Hij dient de
overige bestuursleden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
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2e Penningmeester
A.
B.
C.

De 2e penningmeester maakt jaarlijks het financieel verslag, bestaande uit de balans, de staat van
baten en lasten over het afgelopen jaar en de definitieve begroting voor het volgende jaar.
Tevens maakt hij een voorlopige begroting ter overbrugging van de periode januari tot aan de
algemene voorjaarsledenvergadering.
Hij is belast met de controle van de verzekeringsbewijzen van de leden.

Clubhuiscommissaris
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

De clubhuiscommissaris is belast met het beheer van het clubhuis.
Indien hij dit noodzakelijk acht, verzorgt hij de organisatie van de bar diensten.
Hij is belast met de aankopen ten behoeve van de bar en hij int de bar inkomsten.
Hij houdt een kasboek bij. Maandelijks zendt hij de 1e penningmeester het kasoverzicht toe.
Hij mag maximaal € 1000,00 in kas hebben. Het niet benodigde kasgeld stort hij op de girorekening
van de vereniging.
Hij is belast met het beheer van de inventaris van het clubhuis. Voor dit doel is hij bevoegd aankopen
te doen met in achtneming van artikel 28 lid C van het huishoudelijk reglement.
Hij neemt aan het einde van het jaar de bar voorraad op ten behoeve van de balans.
Hij houdt een lijst bij van de inventaris van het clubhuis.
Hij doet voorstellen tot prijsaanpassingen betreffende de consumpties.

Materiaalcommissaris
A.

B.
C.
D.
E.

De materiaalcommissaris is belast met het beheer van de opstallen, de terreinen, de steigers, de
machines en het gereedschap. Voor dit doel is hij bevoegd aankopen te doen met in achtneming van
artikel 28 lid C van het huishoudelijk reglement.
Hij is belast met de organisatie van de werkzaamheden en de indeling van de werkuren.
Hij is belast met het bijhouden van een lijst van alle aan de vereniging toebehorende roerende zaken,
met uitzondering van de inventaris van het clubhuis.
Hij is belast met het bijhouden van een lijst van de in omloop zijnde sleutels met uitzondering van de
sleutels van de toegangshekken.
Hij is belast met de verkoop van het overtollig materiaal van de vereniging, voor zover de algemene
ledenvergadering hiervoor toestemming heeft gegeven.

Terreincommissaris
A.
B.

C.
D.
E.
F.

De terreincommissaris is belast met de toewijzing van de plaatsen van de schepen in het water en op
de wal.
Hij is belast met de organisatie van het hellingen en het te waterlaten van de schepen en zorgt voor
een zorgvuldige schriftelijke instructie. Hij stelt de hellingploegen vast en wijst de tractorbestuurder,
de lierbediener en de leiding van de hellingploeg aan.
Hij is belast met het beheer van de afspuitplaats.
Hij is belast met het vaststellen van de afmetingen van de schepen.
Hij is belast met het afvalbeheer.
Hij is belast met de controle van de schragen etc. van de leden.
De controle vindt plaats op basis van op het oog zichtbare gebreken.

Voorschriften voor gebruik terreinen, steigers en opstallen.
ARTIKEL 30
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

MILIEU- EN AFVALBEHEER.

Het is niet toegestaan, de afspuitplaats voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het met water
afspuiten van de schepen en het afspuiten van de zeilen, die bij werkzaamheden zijn gebruikt.
Het gebruik van ontvettingsmiddelen bij het afspuiten is niet toegestaan.
Men dient erop toe te zien, dat het afspuitwater op de afspuitplaats neerkomt.
Het is verboden de jachthaven te vervuilen met organisch, huishoudelijk en chemisch afval.
Het is niet toegestaan het watercloset in de haven te gebruiken.
Men dient gebruik te maken van de voorzieningen voor het inzamelen van het afval.
Bij het onderhoud van de schepen, schragen e.d. is men verplicht, beschermende maatregelen te
nemen om bodemvervuiling tegen te gaan, bijvoorbeeld door een zeil of folie neer te leggen.

19
H.
I.
J.
K.
L.

Het is verboden verfresten, kwasten e.d. in verfpotten enz. op het terrein te laten staan. Bij
overtreding worden deze verwijderd.
Het is verboden, accu's als afval op het terrein achter te laten.
Het is verboden ontvlambare en/of milieugevaarlijke stoffen op te slaan, anders dan op aanwijzing van
de terreincommissaris.
Het is verboden het voortstuwingsmechanisme in werking te stellen, zodanig dat hierdoor de oeverbegroeiing wordt beschadigd.
Het is verboden vuur te ontsteken op het terrein en de steigers.

ARTIKEL 31
A.
B.
C.
D.

Het is verboden te lassen met een lasapparaat van 220 volt, dat is aangesloten op het elektriciteitsnet
van de vereniging.
Het is verboden verwarmingsapparatuur te gebruiken, die is aangesloten op het elektriciteitsnet van
de vereniging.
Het is verboden op het elektriciteitsnet van de vereniging aangesloten te zijn, wanneer men niet op
het verenigingsterrein aanwezig is.
Het is verboden bij het afspuiten van de schepen een waterslang te gebruiken zonder een afsluitbaar
spuitstuk.

ARTIKEL 32
A.
B.

ENERGIE- EN WATERBEHEER.

CALAMITEITEN.

In verband met eventuele calamiteiten dient men de in- en uitgangen van het terrein vrij te houden.
In geval van een calamiteit is iedere aanwezige verplicht hulp te verlenen.

ARTIKEL 33

VERHALEN SCHIP.

Het bestuur is gerechtigd, bij calamiteiten schepen van wie en in welke staat ook te verhalen, zonder
voorafgaande toestemming van de eigenaar.
ARTIKEL 34
A.
B.

HUISDIEREN.

Het is de eigenaar of houder van een hond of ander huisdier verboden, dit dier op het
verenigingsterrein of op het "Pekland" los te laten lopen.
Hij dient er voor te zorgen, dat geen hinder voor anderen ontstaat door de aanwezigheid van het dier,
en dat eventuele verontreiniging direct wordt opgeruimd.

ARTIKEL 35

APARTE PLAATS WINTERSTALLING.

Indien een lid op de wal zodanige werkzaamheden aan zijn schip wil gaan verrichten waarbij niet te
vermijden overlast ontstaat, dient hij om een aparte plaats te verzoeken.
Het verzoek dient schriftelijk voor 1 september bij de secretaris te worden ingediend.

ARTIKEL 36

LASSEN EN SLIJPEN.

Las- en/of slijpwerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden in overleg met de terreincommissaris.
Er dient altijd een brandblusapparaat gereed staan. Ook dienen beschermende maatregelen te
worden genomen om andermans eigendommen tegen schade te vrijwaren.
ARTIKEL 37

AFMEREN.

Ieder lid is verplicht zijn schip zodanig met degelijke landvasten af te meren, dat het vrij ligt van
andere schepen en geen schade kan toebrengen aan de steigers.
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ARTIKEL 38

DIVERSE BEPALINGEN.

Het is verboden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

De eigendommen der vereniging te beschadigen.
Voorwerpen op de steigers te plaatsen, waardoor de doorgang wordt belemmerd.
Voorwerpen aan het hekwerk te bevestigen zonder toestemming van de materiaalcommissaris.
Materialen op andere plaatsen op te bergen, dan het bestuur aangeeft.
Tijdens de periode, beginnende met het hellingen en eindigende met het te waterlaten van de
schepen, auto's op het terrein te parkeren.
Droog te schuren of andere stofverwekkende werkzaamheden uit te voeren na een op de
najaarsledenvergadering genoemde datum.
Werkzaamheden te verrichten op zodanige wijze, dat dit hinder veroorzaakt.
Om delen van het schip over de steigers te laten uitsteken.
Om LPG-gas aan boord te hebben.

ARTIKEL 39

BUITENBOORDMOTOREN.

Buitenboordmotoren, die op het terrein gestald worden dienen brandstofvrij te worden opgehangen op
de daarvoor aangewezen plaats.
ARTIKEL 40

SCHOONHOUDEN STEIGERS.

Alle ligplaatshouders houden in onderling overleg hun gezamenlijke dwarssteiger en hun deel van de
hoofdsteiger schoon en ontdoen de dwarssteiger en/of hoofdsteiger binnen 14 dagen na de laatste
hellingdag van alle zelfaangebrachte voorwerpen. Bij nalatigheid worden deze zaken voor risico van
het betreffende lid verwijderd.
ARTIKEL 41 A

VOLGBOTEN.

Het ophangen van een volgboot in de davits is niet toegestaan, indien hierdoor de breedte
van het schip en de maximale toegestane lengte van de betreffende ligplaats wordt overschreden.
ARTIKEL 41 B
Om als volgboot beschouwd te worden moet een vaartuig open en korter zijn dan 3,50
meter. Het moet bovendien behoren bij een moederschip dat een ligplaats heeft in de haven
van WV Schieland. Per moederschip kan slechts 1 volgboot worden gestald.

Slotartikelen
ARTIKEL 42

TOEGANG TERREIN.

Alleen leden, aspirant-leden, buitengewone leden en hun gezinsleden hebben toegang tot het verenigingsterrein. Andere personen hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een der
bovengenoemden. Hiervan wordt slechts afgeweken met toestemming van het bestuur.

ARTIKEL 43
A.

B.

AANSPRAKELIJKHEID VERENIGING.

De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht door een lid, tenzij dat lid
aannemelijk maakt dat bedoelde schade niet aan zijn schuld of die van iemand waarvoor hij
aansprakelijk is, te wijten is.
De leden van de vereniging zijn gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten van de vereniging.
Het gebruik van bedoelde faciliteiten geschiedt te aller tijde voor eigen risico.
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ARTIKEL 44

GEBRUIK MATERIALEN ENZ.

Het gebruik van gereedschappen, installaties en de tractor ten behoeve van werkzaamheden van de
vereniging geschiedt op aanwijzing van het bestuur.

ARTIKEL 45
A.
B.

C.

GEDRAGSCODE.

Ieder lid is verantwoordelijk voor de orde op de terreinen, de steigers en binnen de opstallen.
Doet zich het geval voor, dat leden, buitengewone leden, aspirant-leden of huisgenoten van
genoemde leden, alsmede genodigden of bezoekers zich onbehoorlijk gedragen, dan is ieder lid
bevoegd hen daarover te onderhouden.
Ieder lid is bevoegd bezoekers, die onrechtmatig de terreinen, de steigers of de opstallen betreden,
te verwijderen.

ARTIKEL 46
A.
B.
C.
D.

BALLOTAGECOMMISSIE.

De ballotagecommissie bestaat uit twee leden en één bestuurslid.
De leden worden gekozen door en uit de algemene ledenvergadering.
Een commissielid wordt voor een periode van twee jaar gekozen.
De commissie benoemt uit haar leden een voorzitter.
TOEGANG “PEKLAND” JAGERS.

ARTIKEL 47

De “ W.V. Schieland “ moet gedogen dat personen met een jachtvergunnng gedurende het jachtseizoen het “Pekland” betreden.
ARTIKEL 48
A.
B.

ROKEN.

Roken in het clubhuis is bij wet verboden.
Bij overtreding van het rookverbod wordt de overtreder de toegang tot het clubhuis ontzegd.

ARTIKEL 49
A.
B.
C.

BESCHRIJVING VLAG E.D.

De vlag van de vereniging is de letter "S" uit het internationaal seinboek, zijnde een wit veld met een
blauw blok.
De wimpel van de vereniging is driehoekig en bestaat uit een wit veld met een blauw blok.
Het insigne van de vereniging is een afbeelding van de verenigingswimpel.

ARTIKEL 50
A.
B.
C.

De WV Schieland is niet ingericht voor passanten. Zodoende worden er geen ligplaatsen
toegewezen aan niet leden.
Indien er van een noodgeval sprake is kan er een tijdelijke ligplaats worden toegewezen.
Relaties van leden kunnen na toestemming van het bestuur een tijdelijke ligplaats
toegewezen krijgen. Dit gedurende het vaarseizoen met een maximum van zeven dagen

ARTIKEL 51
A.
B.

PASSANTEN.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Besluiten tot wijziging en/of aanvullingen in het huishoudelijk reglement worden genomen door de
algemene ledenvergadering conform het gestelde in art. 23 van de statuten.
De voorstellen tot zulke wijzigingen en/of aanvullingen moeten in een beschrijvingsbrief uitvoerig worden vermeld.

ARTIKEL 52
In zaken, waarin niet is voorzien, beslist het bestuur.

BESLISSING BESTUUR.

