Roermondse Roei-en Zeilvereniging “Maas en Roer”
Huishoudelijk reglement
Lidmaatschap
Artikel 1
Een aspirant-lid kan alleen op schriftelijke voordracht van het bestuur, door een besluit
van de algemene ledenvergadering worden toegelaten tot het lidmaatschap der vereniging.
Artikel 2
a. Bij aanmelding wordt men aspirant-lid indien men een ligplaats krijgt toegewezen.
Op verzoek kan iemand zonder boot ook al bij aanmelding aspirant-lid worden.
b. Om lid te worden dient het aspirant-lid gedurende de eerste 3 jaar:
1. Een goede betalingsmoraal te tonen
2. Eén keer de nieuwe ledenavond bezocht te hebben
3. Minstens één keer een algemene ledenvergadering bijgewoond te hebben
c. Na 3 jaar wordt een aspirant-lid, wanneer het aan de voorwaarden in art. 2.b voldaan
heeft, als lid voorgedragen in de eerstvolgende ALV en het aspirant-lid dient dan aanwezig te zijn. Is het niet aanwezig dan wordt het geen lid en zal een herinneringsbrief
gestuurd worden met de mededeling dat als het aspirant-lid in de eerstvolgende ALV
wederom niet aanwezig is, het lidmaatschap en ligplaats komen te vervallen aan het
einde van het betreffende jaar.
Bij de beslissing om het aspirant-lid voor te dragen neemt het bestuur het gestelde in artikel 6 sub 3 van de statuten in acht.
Artikel 3
De voordracht van het bestuur wordt, zo spoedig mogelijk na afloop van de in artikel 2 sub
c van dit reglement genoemde periode, in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
ter stemming ingebracht. Alleen als aspirant-leden zich vooraf afgemeld hebben voor de
algemene ledenvergadering krijgen zij nog 1 kans om alsnog in de volgende algemene ledenvergadering voorgedragen te worden, mits dan aanwezig.

Toegangsrechten en aansprakelijkheid
Artikel 4
Onverkort de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de statuten, hebben de leden, ereleden en aspirant leden recht van toegang tot alle gebouwen, terreinen en wateren die tot de vereniging behoren, behoudens in gevallen, dat deze krachtens aard of bestemming een beperkt of besloten karakter dragen. Zij hebben het recht om inzage te nemen in de ledenlijst, zowel als in de lijsten van houders van lig- en bergplaatsen.
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Artikel 5
Als leden van het gezin van het lid of aspirant-lid of erelid worden aangemerkt de echtgenoot of partner en de tot zijn gezin behorende kinderen, jonger dan 23 jaar. Zij hebben
recht van toegang tot de jachthaven, de terreinen en gebouwen van de vereniging, behoudens in gevallen dat deze krachtens aard of bestemming een beperkt of besloten karakter
dragen.
Op grond van handelingen of gedragingen die naar het oordeel van het bestuur in strijd
zijn met de belangen van de vereniging, dan wel in ernstige mate aanstoot geven, kan het
bestuur de in dit artikel bedoelde personen het daar omschreven recht van toegang ontzeggen.
Artikel 6
Ereleden, leden en aspirant-leden zijn gerechtigd om, onder hun toezicht, niet-leden toegang te geven tot de haven.
Artikel 7
Indien blijkt dat van de in het voorgaande artikel bedoelde mogelijkheid tot introductie,
naar het oordeel van het bestuur, onjuist gebruik wordt gemaakt, kan het bestuur overgaan tot beëindiging van dat recht. Commerciële activiteiten, zoals de verhuur van ligplaatsen of het geven van zeillessen, worden in dezen gezien als onjuist gebruik.
Artikel 8
Elk erelid, lid of aspirant-lid wordt aansprakelijk gesteld voor door hem, zijn gezinsleden of
introducés aan de eigendommen der vereniging toegebrachte schade.
Artikel 9
Degenen, die van de vereniging een ligplaats hebben gekregen voor een eigen vaartuig,
dan wel op enigerlei wijze gebruik maken van de accommodaties van de vereniging, zulks
in de ruimste zin des woords, dienen verplicht verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

Financiele bijdragen
Artikel 10
De aspirant leden betalen bij toelating tot de vereniging een entreegeld, waarvan de
hoogte wordt vastgesteld door een algemene ledenvergadering. Een nieuw lid dat minder
dan 5 jaar geleden nog lid was, hoeft niet opnieuw entreegeld te betalen en kan het aspirant-lidmaatschap overslaan. Een nieuw lid dat minder dan 5 jaar geleden aspirant-lid
was, kan weer aspirant-lid worden maar behoeft niet opnieuw entreegeld te betalen.
Artikel 11
De door de leden en aspirant leden te betalen contributie wordt telkenjare vastgesteld
door de algemene ledenvergadering. Ereleden betalen geen contributie.
Artikel 12
Op de algemene ledenvergadering worden de te heffen tarieven voor zomerligging en winterstalling van vaartuigen vastgesteld, alsmede de te heffen tarieven voor gebruik van boten en ander materiaal van de vereniging; tevens wordt de hoogte van de reserveringsgelden ten behoeve van de ligplaatsen bepaald. Bij een wijziging van de tarieven dient ook
een ingangsdatum vastgesteld te worden, rekening houdend met een praktische invoering.
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Artikel 13
Bij de aanvang van een (aspirant)lidmaatschap is het afgeven van een doorlopende machtiging voor de automatische incasso verplicht.
• De contributie, alsmede de gelden voor zomerligging en zomerstalling zijn verschuldigd
en moeten voldaan worden vóór 1 maart van het lopende verenigingsjaar.
• Het reserveringsgeld is jaarlijks verschuldigd en moet voor 15 oktober van elk jaar voldaan zijn. Ligplaatsen, waarvoor op 15 oktober geen reserveringsgeld voldaan is, kunnen aan derden worden toegewezen. Het reserveringsgeld komt in mindering van het
verschuldigde liggeld.
• Indien de reservering voor een ligplaats na 31 december wordt ingetrokken, zal geen
restitutie van reserveringsgeld plaats vinden.
Artikel 14
Verschuldigde gelden voor winterstalling, zowel op de wal als in het water, moeten bij
vooruitbetaling worden voldaan.

Bestuur en commissies
Artikel 15
Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig is bij een bestuursvergadering.
Artikel 16
Het dagelijks bestuur is met de dagelijkse leiding in de vereniging belast. Het dagelijks bestuur voert de genomen bestuursbesluiten uit. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks
bestuur een voorlopig besluit nemen en uitvoeren. Een dergelijk besluit moet in de eerstvolgende bestuursvergadering worden medegedeeld onder opgave van de redenen, welke
het spoedeisende karakter aantonen.
Artikel 17
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Aan zijn zorg is in het bijzonder toevertrouwd het bewaren van de goede geest in de vereniging en de juiste toepassing van de statuten en reglementen naar de geest van de bepalingen.
De vicevoorzitter vervangt hem bij afwezigheid of ontstentenis. In geval van afwezigheid of
ontstentenis van ook de vicevoorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een waarnemend
voorzitter aan.
Artikel 18
Naast de taken van de secretaris, welke zijn neergelegd in de statuten of aangegeven in
de reglementen, is hij belast met de secretariaatswerkzaamheden der vereniging, daaronder begrepen het notuleren van de ledenvergadering, het vastleggen van de besluiten van
de overige vergaderingen of besprekingen en het verzorgen van het archief. Desgevraagd
kan het bestuur hem voor de uitvoering van zijn taak assistentie ter beschikking stellen.
Artikel 19
De penningmeester is belast met het daadwerkelijk beheer van de financiën der vereniging. Hij heeft de zorg voor de inning van alle inkomsten en het doen van betalingen,
welke laatsten hij alleen krachtens bestuursbesluit kan verrichten.
Van alle ontvangsten en betalingen houdt hij geregeld boek en doet daarvan jaarlijks onder overlegging van de jaarrekening verantwoording aan het bestuur en de algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 14 lid 3 der statuten.
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Hij geeft inzage in kas en boeken, zo dikwijls het bestuur of de algemene ledenvergadering dit wenselijk achten, aan een registeraccountant die met de uitvoering van de controle
is belast. Behoudens het hierboven bepaalde dient hij aan de ledenvergadering een ontwerpbegroting voor het lopende boekjaar aan te bieden. Goedkeuring van de cijfers der
jaarrekening strekt de penningmeester tot decharge behoudens later in rechte gebleken
onregelmatigheden
Artikel 20
Zowel de ledenvergadering als het bestuur kan een commissie in het leven roepen voor
bijzondere aangelegenheden of met een gerichte eenmalige doelstelling. Een dergelijke
commissie ad-hoc bestaat uit minstens drie leden, waarvan een zekere mate van deskundigheid kan worden verwacht. Tegelijk met de instelling van de hier bedoelde commissie
wordt haar taak omschreven.
Artikel 21
Elke commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en belast een ander commissielid,
voor zover nodig, met de betrokken secretariaatswerkzaamheden.
Artikel 22
In geval exploitatie van de clubaccommodaties van de vereniging niet in eigen beheer geschiedt, dan kan die exploitatie door het bestuur middels schriftelijke overeenkomst worden overgedragen aan derden. Bij eigen beheer bepaalt het bestuur de verkoopsprijzen
der te voeren artikelen. In het andere geval behoeven deze prijzen de goedkeuring van
het bestuur. De wijze van inrichting van de clubaccommodaties en de kwaliteitseisen van
de te voeren artikelen worden door het bestuur vastgesteld in samenspraak met de eerder
genoemde derde partij.

Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 23
Bij de oproep tot een ledenvergadering moet een agenda gevoegd zijn. Oproep en agenda
zullen als regel conform artikel 16.1 van de statuten aan leden en aspirant-leden worden
toegezonden. De jaarstukken en andere bescheiden betreffende de te behandelen punten
dienen veertien dagen voor de betreffende vergadering ter inzage te liggen in het clubgebouw en worden tevens op de website van de vereniging gepubliceerd. Aan de agenda
kan behoudens in een geval van dringende aard geen toevoeging plaatsvinden dan met
toestemming van de algemene ledenvergadering.
Op de algemene ledenvergadering tekenen de stemgerechtigde leden de door de secretaris aan te houden presentielijst. De voorzitter draagt zorg voor de orde der vergadering en
voor een goed en regelmatig verloop daarvan. Hij kan maatregelen nemen teneinde verstoring van de orde te voorkomen of te beëindigen. Hij heeft de bevoegdheid om een voorstel in stemming te brengen in geval naar zijn mening toelichting en bespreking ter zake in
genoegzame mate heeft plaatsgevonden.
Artikel 24
Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur naast de voorgeschreven agendapunten ook een verslag uit over de activiteiten van het afgelopen jaar conform artikel 15 lid
2 van de statuten.
Artikel 25
De vlag alsmede het insigne der vereniging wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering bepaald. De leden hebben het recht om de verenigingsvlag op hun vaartuigen te
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voeren op de wijze die voor de scheepvaart gebruikelijk is. Eveneens zijn de leden gerechtigd tot het dragen van het verenigingsinsigne.
Artikel 26
De Statuten en Reglementen staan voor iedereen toegankelijk op www.maasenroer.nl
In het aanbod voor het aspirant-lidmaatschap en de bevestiging van het aspirant-lidmaatschap staat een link naar de Statuten en Reglementen.
Artikel 27
Wijziging of intrekking van het huishoudelijk reglement moet plaatsvinden in een algemene
ledenvergadering.
Artikel 28
Het huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op die
waarop de ledenvergadering het vaststelt. Met ingang van dezelfde dag vervalt het tot dat
tijdstip geldende reglement.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering
van 20 april 2018
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