HUISH0UDELIJK REGLEMENT
watersportvereniging "De Bergse Maas”
gevestigd te Waalwijk
Artikel 1

Artikel 9

Het bestuur zorgt voor een geschikte ligplaats en voor het
behoorlijk toezicht op de vaartuigen en verdere eigendommen
der vereniging, alsmede voor de aan haar zorg toevertrouwde
vaartuigen en toebehoren. Het benoemt en ontslaat alle
personen in dienst der vereniging.

De contributie, donaties, liggelden en bewakingskosten worden
voor het gehele bedrag geïnd, bij aanvang van het
watersportseizoen, door toezending van een specificatie.
Wanneer een lid de aan de vereniging verschuldigde bedragen
binnen een maand niet heeft voldaan, wordt hem hiervoor een
aanmaning gestuurd, verhoogd met € 10,- administratie- en
portokosten, om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wordt ook
hieraan geen gevolg gegeven, dan treedt artikel 7 lid 1, sublid c,
der statuten (opzegging namens de vereniging) in werking.

Artikel 2
De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde. Bij zijn
afwezigheid neemt het oudste aanwezige bestuurslid, met
uitzondering van de secretaris de leiding op zich.

Artikel 10

Artikel 3

Elk lid heeft het recht driemaal per jaar dezelfde persoon te
introduceren. Introductie is alleen toegestaan in aanwezigheid of
onder begeleiding van het introducerende lid. Bij meer dan
3-malige introductie van dezelfde persoon is deze verplicht lid,
buitengewoon lid of jeugdlid te worden. Personen beneden 14
jaar kunnen altijd worden geïntroduceerd.

De secretaris is belast met het houden der notulen en het voeren
der correspondentie, alsmede met de zorg voor al het schrijfwerk
ten dienste van de vereniging. Hij brengt in de
voorjaarsvergadering verslag uit over de lotgevallen van de
vereniging gedurende het afgelopen jaar. Ook is aan zijn zorgen
het archief toevertrouwd.

Artikel 11

Artikel 4

Bij feesten, wedstrijden of in bijzondere gevallen, is het bestuur
bevoegd het recht van introductie uit te breiden, op te heffen of
te beperken.

De penningmeester beheert - en is verantwoordelijk voor -de
gelden, doet alle door het bestuur en de ledenvergadering
goedgekeurde uitgaven en int de contributies en andere aan de
vereniging verschuldigde gelden op de daarvoor bepaalde tijden.
Hij is verplicht in de voorjaarsvergadering rekening en
verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer.

Artikel 12
Degene die zich als lid, buitengewoon lid of jeugdlid van de
vereniging schriftelijk bij de secretaris hebben aangemeld
kunnen door het bestuur gedurende één of meerdere jaren als
voorlopig lid van de vereniging worden toegelaten. De leden
worden door middel van de convocatie van de Algemene
Ledenvergadering in kennis gesteld van de voorlopige leden die
het bestuur voornemens is voor te dragen. Het bestuur bepaalt
mede op basis van een eventuele reactie van één of meer leden,
of de voorlopige leden in de ledenvergadering daadwerkelijk
zullen worden voorgedragen als definitief lid. Deze reactie dient
uiterlijk 5 dagen vòòr aanvang van de betreffende Algemene
Ledenvergadering bij een van de bestuursleden kenbaar
gemaakt te worden. In die ledenvergadering moeten deze
voorlopige leden met twee/derde der uitgebrachte stemmen als
definitief lid worden aangenomen. De secretaris deelt aan de
betrokkenen de besluiten van de ledenvergadering mee.

Artikel 5
De havencommissarissen zijn meer in het bijzonder belast met
het dagelijks toezicht. Zij zorgen voor het onderhoud van het
materiaal der vereniging, dit in samenwerking met de
havenmeester. Reparaties boven € 100,- doen zij in overleg met
de overige bestuursleden.
Artikel 6
Bij bestuursvacatures wordt door het bestuur voor elke vacature
ten minste één kandidaat gesteld. Door een groep van ten
minste 5 leden kunnen eveneens kandidaten worden gesteld.
Deze kandidaatstelling dient een half uur voor de vergadering te
geschieden en bij het bestuur te worden ingediend. Indien
slechts één kandidaat werd gesteld, behoeft geen schriftelijke
stemming te worden gehouden en kan deze kandidaat bij
acclamatie worden gekozen worden.

Artikel 13
Voor een voorlopig lid geldt de normale financiële verplichting.
Wordt hij niet aangenomen als definitief lid, dan wordt alleen het
inleggeld terugbetaald.

Artikel 7
Artikel 14
Leden, die menen zich over het bestuur te moeten beklagen of
met dit bestuur omtrent de uitleg der bepalingen van statuten en
reglementen van mening verschillen, zullen hun klachten op een
algemene vergadering naar voren kunnen brengen. Tot aan
deze vergadering zullen zij zich aan het oordeel van het bestuur
moeten onderwerpen, ter handhaving van de goede orde.

De vereniging voert een standaardvlag, zijnde een geel veld,
waarin een zwarte vogel (aalscholver), van de stok af vliegend.
Artikel 15
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor
verlies of schade uit welke hoofde dan ook door hen te lijden,
tengevolge van handelingen door één der bestuursleden of hen
die in dienst der vereniging zijn veroorzaakt, tenzij verwijtbaar
gedrag kan worden aangetoond.

Artikel 8
De bedragen der contributie voor leden, buitengewone leden en
jeugdleden, alsmede donaties, worden jaarlijks in de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Ieder nieuw lid, ook hij die, lid
geweest zijnde, opnieuw lid wordt, betaalt een jaarlijks in de
algemene ledenvergadering vast te stellen entreegeld.
Jeugdleden en buitengewone leden betalen geen entreegeld.
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Artikel 16

leden wegens herhaalde of ernstige reglementsovertreding de
toegang tot het terrein der vereniging voor een tijd van ten
hoogste drie maanden te ontzeggen. Bij gebruikmaking van
deze bevoegdheid heeft het lid het recht zich op de algemene
ledenvergadering te beroepen, welke op zijn aanvraag zo
spoedig mogelijk zal worden gehouden. Het besluit van het
bestuur blijft echter van kracht totdat de ledenvergadering er
over heeft beslist.

In het reglement der vereniging kunnen geen veranderingen of
wijzigingen tot stand gebracht worden, dan alleen krachtens een
besluit genomen op een algemene vergadering, in welke
minstens twee/derde der tegenwoordig zijnde leden vòòr de
voorgestelde veranderingen of wijzigingen zullen hebben
gestemd. Voorstellen tot verandering of uitbreiding van dit
reglement kunnen in de algemene ledenvergadering ter tafel
worden gebracht.

Artikel 19

Artikel 17

Ieder lid ontvangt van de secretaris gratis een exemplaar van de
statuten en reglementen. Meerdere exemplaren zijn tegen
betaling van € 2,50 per boekje bij de secretaris verkrijgbaar.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het
bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene
jaarvergadering. Het bestuur heeft de bevoegdheid alles wat de
orde aan de jachthaven betreft door verordeningen te regelen.
Deze verordeningen worden zo nodig schriftelijk aan de leden
bekend gemaakt.

Artikel 20
Nieuwe bepalingen in dit reglement, waardoor de bestaande
worden ingetrokken, treden in werking zodra deze in een
algemene ledenvergadering zullen zijn goedgekeurd. De
secretaris geeft de leden daarvan kennis.

Artikel 18
Leden, die aan één of meer in een reglement of verordening
voorkomende bepalingen niet voldoen, zijn verantwoordelijk voor
alle schade daardoor ontstaan. Tegen hen kan het bestuur een
boete eisen van maximaal € 250,-. Het bestuur heeft het recht

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 29 oktober 1958 en gewijzigd in de algemene ledenvergaderingen van 22 november 1968,
13 december 1974, 3 februari 1975, 26 februari 1982, 6 maart 1992, 24 februari 1994 en 4 maart 2004.
HET BESTUUR
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