Huishoudelijk reglement van de W.S.V. "Langebosch".
Vastgesteld door de ledenvergadering op 24 april 1991.

Artikel 1.
De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van
de statuten.

Artikel2.
1.

De aanvraag voor het lidmaatschap als lid, juniorlid en donateur moet schriftelijk
worden ingediend bij het secretariaat door middel van invulling van een hiervoor
bestemd formulier.

2.

De aanmeldings-formulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

3.

Minderjarige personen behoeven tevens de schriftelijke toestemming van de ouders of de
wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 3.1.

Als samenlevingsverband wordt aangemerkt, zij die gezamenlijk duurzaam een huis
houden voeren, zulks ter beoordeling van het bestuur.

2.

Als richtlijn ten behoeve van het gestelde in artikel 3 lid 1, worden aangehouden
postcode en huisnummer van de leden van het samenlevingsverband.

Artikel 4.
Zij, die door een andere vereniging zijn geroyeerd (beëindiging van het lidmaatschap
door ontzegging), kunnen niet als lid worden aangenomen, tenzij dit door de desbe
treffende vereniging uitdrukkelijk wordt toegestaan, of door het hoofdbestuur anders
wordt beslist.

Artikel 5.
Het hoofdbestuur maakt schriftelijk de nieuw toegetreden leden bekend aan de vereni
ging.

Artikel 6.
Het lidmaatschap gaat in als de verschuldigde contributie en entreegeld is voldaan.

Artikel 7.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat
overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Artikel 8.
Aan alle leden wordt bij aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten,
van het huishoudelijk reglement, alsmede van alle bijzondere door het bestuur vastge
stelde reglementen, ter hand gesteld. Aangebrachte wijzigingen worden schriftelijk
aan de leden meegedeeld.

Artike19.
1.

Het gebruik van verenigingsmateriaal door leden is gebonden aan een door de leden
vergadering nader vast te stellen vergoeding.

2.

Alvorens verenigingsmateriaal te gebruiken dient men dit op volledigheid en deugde
lijkheid te controleren.

3.

Aan het zelfstandig gebruik van verenigingsboten is onder andere de voorwaarde
verbonden dat een lid moet zijn geslaagd voor het beginnersexamen.

4.

Het hoofdbestuur kan ontheffmg verlenen van Artikel 9 lid 3.

Artikel 10.
Leden jonger dan 16 jaar en introducés mogen nooit in verenigingsmateriaal varen
zonder begeleiding. Zij moeten begeleid worden door een lid van de vereniging met
voldoende ervaring. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 11.
Alle varende leden moeten kunnen zwemmen.

Artike112.
Leden dienen zich, daar waar zij als lid van de W.S.V. "Langebosch" aanwezig zijn, c.q
optreden of te herkennen zijn, ordelijk te gedragen.

Artike113.
Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen door de voorzitter of enig ander be
stuurslid het verblijf ter plekke worden ontzegd.

Artikel 14.
Beschadigingen, als gevolg van grove schuld of nalatigheid, aan eigendommen van de
vereniging of aan zaken die de vereniging in bruikleen heeft komen voor rekening van het
betrokken lid, tenzij het hoofdbestuur anders beslist.

Artikel 15.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendom men
van welke aard ook, van leden en derden, geleden op door de vereniging, in de wijdste
zin, georganiseerde bijeenkomsten en/of tochtenen/of instructies.
Artikel16.
De inschrijving voor het deelnemen aan wedstrijden of andere watersport evenemen ten
in naam van de W.S.V. "Langebosch" kan slechts geschieden door tussenkomst van de
verenigingssecretaris of een daartoe door het hoofdbestuur aangewezen per soon.

Artikel 17.
1.

De door de vereniging uit te schrijven evenementen staan onder leiding van een door het
hoofdbestuur aan te wijzen lid.

2.

Deelname aan evenementen door de W.S.V. "Langebosch" georganiseerde evene
menten geschiedt voor eigen risico.

3

Deelname aan bepaalde evenementen kan aan voorwaarden gebonden zijn.

Artikel 18.
1.

De voorzitter heeft tot taak overeenkomstig het bepaalde in de statuten:
de leiding van de bestuursvergadering;
de leiding van de ledenvergadering;
de vertegenwoordiging van de vereniging.

2.

De vice-voorzitter heeft tot taak overeenkomstig het bepaalde in de statuten:
bij ontstentenis de voorzitter vervangen;
de vertegenwoordiging van de vereniging.

3.

De secretaris heeft tot taak overeenkomstig het bepaalde in de statuten:
het beheer van het secretariaat;
het notuleren van het verhandelde op de bestuursvergadering;
het notuleren van het verhandelde op de ledenvergadering;
het uitbrengen van het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
van de vereniging op de ledenvergadering.
de vertegenwoordiging van de vereniging.

4.

De penningmeester heeft tot taak overeenkomstig het bepaalde in de statuten:
het beheer van de financiën en de financiële administratie;
het opmaken van het fmancieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
het uitbrengen van de begroting op de ledenvergadering;
de vertegenwoordiging van de vereniging.

5.

De opsomming van taken in de voorgaande leden is niet limitatief bedoeld.

6.

Het hoofdbestuur verdeelt in goed overleg de resterende bestuurstaken onder de
bestuursleden.

Artikel19.
Voorstellen die worden gedaan tijdens een ledenvergadering die een gevolg zijn van
de punten van behandeling, zulks ter beoordeling van het bestuur, kunnen aan de
besluitvorming van de vergadering worden onderworpen en onmiddellijk worden
afgedaan.

Artikel20.
1.

Voor niet-dagelijkse uitgaven is voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering
vereist.

2.

Onder niet-dagelijkse uitgaven worden verstaan die uitgaven die niet zijn opgenomen
in de door de ledenvergadering vastgestelde begroting.

Artikel 21.
Het bestuur en de ledenvergadering kunnen commissies en afdelingsbesturen opdra gen
schriftelijk en mondeling verslag uit te brengen over hun werkzaamheden in het
afgelopen boekjaar op de ledenvergadering.

Artikel 22.
In alle gevallen, waarin bestaande reglementen niet voorzien, beslist het hoofdbestuur. Is
deze beslissing van ingrijpende aard, dan dient de ledenvergadering te worden
geraadpleegd.

Artikel 23.
1.

Het beheer en het gebruik van de eigendommen van de vereniging is voorts onder
worpen aan door het bestuur nader vast te stellen huisregels.

2.

De vaststelling en eventuele wijzigingen van de huisregels behoeft het advies van de
ledenvergadering. In geval van dringende wijziging kan dit advies ook achteraf wor den
gevraagd.

Artikel 24.
1.

Een afdelingsbestuur behartigt de lopende zaken van de betreffende afdeling.

2.

Een afdelingsbestuur kan geen financiële verplichtingen buiten de vereniging
aangaan behoudens met toestemming van het hoofdbestuur.

3.

Een afdelingsbestuur stelt een deelbeleidsplan met de daarbij behorende begro ting
op en legt dit, na goedkeuring door de afdelingsleden, voor aan het hoofd bestuur.

4.

Een afdelingsbestuur voert het door het hoofdbestuur goedgekeurde beleidsplan uit.

