
Huishoudelijk- en havenreglement van de “Watersportvereniging Akersloot”. 

(Hierna te noemen: het reglement) 

 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 1 

Voor het lidmaatschap kunnen zich zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten aanmel-

den, mits ingezetenen van Akersloot. 

 

Artikel 1a 

Een persoon die zich heeft aangemeld en een ligplaats voor één seizoen heeft 

toegewezen gekregen, is het eerste jaar voorlopig lid. 

Ten einde de sfeer en zelfwerkzaamheid binnen de vereniging te continueren wordt in het 

eerste jaar van het voorlopig lid verwacht dat hij/zij: 

 

1. Aanwezig is bij de Algemene ledenvergadering om kennis te maken met het bestuur 

en de leden. 

2. Mee doet aan de werkochtend, die in de maand april wordt gehouden. 

3. Eén week in het vaarseizoen, dagelijks ongeveer een half uur, schoonmaak-

werkzaamheden verricht aan douche, toilet etc. 

 

Door meteen mee te gaan doen aan werkzaamheden in het kader van “de zelfwerk-

zaamheid”gaat het bestuur er van uit dat een voorlopig lid zich snel betrokken gaat 

voelen bij onze vereniging. 

 

Na het vaarseizoen beslist het bestuur of het voorlopig lid definitief lid kan worden. 

 

Artikel 2 

De leden zijn bevoegd ter Algemene Vergadering te verschijnen en aldaar hun stem uit te 

brengen. 

 

Artikel 3 

Donateurs zijn bevoegd ter Algemene Vergadering te verschijnen, doch hebben slechts 

een adviserende stem. 

 

Artikel 4 

Op schriftelijk verzoek van minstens 10 leden is het bestuur verplicht binnen 14 dagen 

een Algemene Vergadering uit te schrijven, waarop de ingekomen voorstellen worden 

behandeld. 

 

Artikel 5 

Een lid, dat in strijd met de statuten of het reglement of met de belangen van de vereni-

ging handelt, kan door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur uit zijn 

lidmaatschap worden ontzet. 

Aan de belanghebbende wordt tenminste 14 dagen van tevoren door het bestuur per 

aangetekend schrijven kennis gegeven waar en wanneer de vergadering,  betreffende 

zijn ontzetting, zal gehouden worden en opgave gedaan worden van de redenen, die voor 

zijn ontzetting worden aangevoerd. 

Geen andere redenen mogen bij de beraadslaging en het daarop te nemen besluit in 

aanmerking genomen worden. 

 

Artikel 6 

Door 10 leden kan eveneens een voorstel tot ontzetting worden gedaan. Zij wenden zich 

daartoe schriftelijk tot het bestuur met opgave van redenen, die voor de ontzetting 

worden aangevoerd. Het bestuur is verplicht binnen 4 weken na ontvangst van dit 

schrijven een Algemene Vergadering te beleggen. 

Artikel 5, alinea 2 en 3 zijn hierbij van toepassing. 
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Artikel 7 

a. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 27,50 per jaar, inclusief afdracht aan 

het KNWV. Donateurs betalen € 20,50 per jaar. 

De contributie kan jaarlijks worden herzien. 

Het lidmaatschap van de vereniging is van toepassing op alle gezinsleden van het lid dat 

ingeschreven is. 

Kinderen die de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt en een eigen vaartuig bezitten, dan 

wel een vaartuig, niet zijnde het familievaartuig, in hoge mate gebruiken, dienen een 

eigen lidmaatschap aan te gaan. (met uitzondering van het KNWV-lidmaatschap) 

 

b. Het verschuldigde bedrag aan liggeld en contributies moet ieder jaar voor 1 maart 

worden voldaan, daar anders het recht op de toegezegde ligplaats vervalt. In overleg 

met het bestuur is uitstel van betaling mogelijk. 

 

Artikel 8 

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, te weten: een voorzitter, een vice-voorzitter/ 

secretaris, een penningmeester en 2 commissarissen. 

 

Artikel 9 

Bestuursleden worden gekozen uit en door de ere- en gewone leden op een Algemene 

Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Wordt bij de eerste stemming geen 

volstrekte meerderheid verkregen, dan moet herstemming plaatsvinden tussen de twee 

personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Bij staking van stemmen 

beslist het lot. 

 

Artikel 10 

Het bestuur neemt zitting voor de tijd van twee achtereenvolgende jaren. Ieder jaar 

treedt een half gedeelte af, volgens een daarvoor vast te stellen rooster. De 

afgetredenen zijn dadelijk herkiesbaar. 

Volgens dit rooster treden de voorzitter en de secretaris niet tegelijkertijd af. 

Vanuit de leden kunnen ook kandidaat-bestuursleden naar voren worden gebracht. 

Voordrachten hiervoor dienen uiterlijk 2 dagen voor de ledenvergadering bij de secretaris 

schriftelijk ingediend te worden, voorzien van 5 handtekeningen van leden van de vereni-

ging. 

 

Artikel 11 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het beheert de zaken 

der vereniging en is belast met de uitvoering van de besluiten, genomen door de 

Algemene Vergadering. 

Voor het aangaan van huurovereenkomsten, het sluiten ven leningen, het aankopen, 

vervreemden op bezwaren van onroerend goed, behoeft het bestuur machtiging van de 

Algemene Vergadering. 

 

Artikel 12 

Het bestuur kan zich doen bijstaan door commissies. Zijn deze van blijvende aard, dan 

worden de samenstelling en de werkzaamheden geregeld door de Algemene 

Vergadering; zo niet, dan wordt dit door het bestuur zelf gedaan. 

De  havencommissie houdt toezicht houdt op de naleving van het reglement en neemt  

de leiding bij havenactiviteiten. De commissie bestaat uit ten hoogste 4 personen, 

waarvan één bestuurslid. 

 

Artikel 13 

Het bestuur is alleen gerechtigd tot het nemen van besluiten indien meer dan de helft 

van de bestuursleden aanwezig is. 
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Artikel 14 

De voorzitter leidt de vergadering en bepaalt de bestuursvergaderingen zo dikwijls hij dit 

nodig oordeelt. Hij tekent met de secretaris en de penningmeester alle verbintenissen, de 

vereniging betreffende. 

 

Artikel 15 

De secretaris is verantwoordelijk voor het archief. Hij maakt de notulen van het 

behandelde in de vergaderingen, is belast met de correspondentie van de vereniging en 

het bijhouden van de ledenadministratie. 

 

Artikel 16 

De penningmeester is belast met het beheer der waarden en gelden der vereniging. Hij 

int alle der vereniging toekomende gelden en belegt deze zo mogelijk. Uitgaven boven de 

€ 225,- mogen slechts door hem gedaan worden na akkoord bevinding van de voorzitter 

en de secretaris. 

De contributie wordt door hem geïnd. 

Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en geeft in de jaarlijkse Algemene Vergadering 

rekening en verantwoording van de financiële toestand der vereniging over het afgelopen 

verenigingsjaar. 

Bij ontstentenis van de penningmeester neemt de voorzitter diens functie waar, totdat de 

vacature zal zijn voorzien. 

 

Artikel 17 

Het bestuur zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van het materiaal van de vereni-

ging. 

Het bestuur zorgt jaarlijks voor de toewijzing van ligplaatsen. 

Het vaarseizoen loopt van 1 maart tot 1 november. 

Bij verkoop van de boot tijdens het vaarseizoen heeft de nieuwe eigenaar geen recht op 

een ligplaats, tenzij anders met het bestuur overeengekomen. 

Onderverhuur van een ligplaats is niet mogelijk. 

 

Artikel 18 

Wanneer 2 bestuursleden een vergadering van het bestuur wenselijk achten, is de 

voorzitter gehouden daaraan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, te voldoen. In 

zaken, die geen uitstel kunnen lijden, beslist het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 19 

Telkenjare in de maanden februari of maart wordt de Algemene Vergadering gehouden in 

welke vergadering: 

De voorzitter zal verslag uitbrengen over de toestand van de vereniging en de activiteiten 

gedurende het afgelopen verenigingsjaar. 

De penningmeester zal rekening en verantwoording afleggen van het financiële beheer 

over het afgelopen verenigingsjaar. 

Voorstellen als bedoeld in artikel 5 van het huishoudelijk reglement zullen worden behan-

deld. 

Een begroting zal ingediend worden voor het verenigingsjaar dat ingetreden is. 

Een verslag van de kascommissie uitgebracht zal worden over de financiën van het 

afgelopen verenigingsjaar. 

Een kascommissie benoemd zal worden. Deze bestaat uit 2 leden waarvan jaarlijks één 

lid aftreedt. 

 

Artikel 20 

Wijzigingen in het reglement kunnen worden aangebracht in de Algemene Vergadering, 

met meerderheid der uitgebrachte stemmen. Voorstellen tot wijziging van het reglement 

moeten in de uitnodiging worden gemeld. 
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Artikel 21 

Alleen leden zijn gerechtigd de vlag en standaard van de vereniging te voeren. 

 

Artikel 22 

De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij aanspraak op deze 

verzekering zal het eigen risico gedragen worden door het lid dat aanspraak maakt, 

tenzij  

het bestuur anders beslist. 

 

Artikel 23 

Nieuwe leden ontvangen, als de ligplaats is toegezegd, het huishoudelijk- en haven-

reglement. De statuten liggen ter inzage bij de secretaris. 

 

Artikel 24 

In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk- en havenreglement niet voorzien, 

beslist de Algemene Vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering te Akersloot op: 

16 februari 1972 

 

gewijzigd 12 maart 1992 

Huishoudelijk- en havenreglement aangepast en verbeterd. Goedgekeurd in de 

Ledenvergadering 20 maart 1998.   

Art. 1a goedgekeurd in de alg. ledenvergadering 19 maart 2004. 

 


