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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de ’s-Hertogenbossche Watersportvereniging ‘VIKING’.

BESTUUR
Artikel 1
Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de reglementen en zorgt voor de
uitvoering der besluiten op de algemene ledenvergaderingen genomen. Het benoemt en ontslaat alle
personen in dienst van de vereniging. Het regelt de werkzaamheden van de commissarissen.
Artikel 2
De voorzitter leidt de vergaderingen en handhaaft de wet. Bij zijn afwezigheid neemt de vice-voorzitter
en bij diens afwezigheid het oudste bestuurslid de leiding op zich. De voorzitter heeft te allen tijde het
recht inzage te nemen van alle bescheiden van de vereniging, waar en in wiens handen die zich ook
mogen bevinden.
Artikel 3
De secretaris is belast met het houden der notulen en de correspondentie. Hij brengt in de algemene
ledenvergadering, bedoeld in artikel 8 van dit reglement, verslag uit over de lotgevallen van de
vereniging in het afgelopen jaar. Het archief van de vereniging is aan zijn zorg toevertrouwd.
Artikel 4
De penningmeester is verantwoordelijk voor en beheert de gelden en doet alle door het bestuur en de
ledenvergadering goedgekeurde uitgaven, int de contributies en andere aan de vereniging
verschuldigde gelden op de daartoe geldende tijdstippen. Hij is verplicht in de algemene
ledenvergadering, bedoeld in artikel 8 van dit reglement, rekening en verantwoording af te leggen van
zijn beheer, dat door een commissie van twee leden tevoren gezien en bij akkoordbevinding getekend
moet zijn. Deze commissie, benevens twee plaatsvervangers, worden in de algemene ledenvergadering
als bedoeld in artikel 8 van dit reglement van het voorafgaande jaar gekozen. Aanwezige kasgelden
dient hij zo spoedig mogelijk af te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bank.
Artikel 5
Bestuursleden worden ieder in hun functie door de algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 8,
gekozen voor de tijd van twee jaar. Aftredende bestuursleden zijn 2x herkiesbaar. Zo er voor de
periodieke aftreding een bestuursvacature ontstaat, wordt daarin op een algemene ledenvergadering
voorzien. Bepalingen omtrent de termijnen van oproeping zijn gelijk als voor de vergadering als
bedoeld in artikel 8. Kandidaten voor iedere bestuursfunctie, waarin volgens het rooster van aftreding
of op andere wijze moet worden voorzien, kunnen worden gesteld door het bestuur, alsook door een
bij vijf stemgerechtigde leden ondertekend aan het bestuur gericht en uiterlijk op de derde dag vóór
de dag, waarop de verkiezing zal worden gehouden, bezorgd schrijven. Het bestuur doet mededeling
van de door haar gestelde kandidaten in de oproeping voor de vergadering. Bij enige vervulling van
een bestuursfunctie, niet volgens het rooster der periodieke aftredingen, treedt het gekozen
bestuurslid, wat de zittingsduur betreft, in de plaats van het afgetreden bestuurslid.
Artikel 6
Leden die menen zich over het bestuur te moeten beklagen of met het bestuur omtrent uitleg van
bepalingen van mening verschillen, zullen hun klachten op de algemene ledenvergadering kunnen
brengen.
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Artikel 7
In de algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 8, wordt door het bestuur een begroting voor het
komende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Het bestuur kan in de loop
van het jaar in een daartoe te beleggen algemene ledenvergadering voorstellen doen tot wijziging van
de begroting. De begrote bedragen mogen niet worden overschreden.

VERGADERINGEN
Artikel 8
Jaarlijks zal een algemene ledenvergadering worden gehouden in de maand januari of februari. De
oproeping, houdende de agendapunten, zal tenminste acht dagen vóór de vergadering aan de leden
en begunstigers worden gezonden.
Artikel 9
Verdere algemene ledenvergaderingen belegt het bestuur, naar goedvinden of op verzoek van
tenminste acht gewone leden, die hun verzoek met redenen moeten omkleden.
Artikel 10
De voorzitter heeft het recht bij lange duur een vergadering te verdagen.
Artikel 11
Alle besluiten, uitgezonderd die waaromtrent een afzonderlijke bepaling in de statuten of het
reglement voorkomt, worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij alle verkiezingen wordt de
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist. Wordt deze niet verkregen, dan zal
herstemming plaatsvinden tussen hen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij staking
van de stemmen beslist het lot. Elke stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken
mondeling of schriftelijk. Blanco stemmen zijn ongeldig.

DE GELDEN
Artikel 12
Het bestuur regelt de inning der gelden. Het bestuur kan, op schriftelijk verzoek, onder bijzondere
omstandigheden aan leden geheel of gedeeltelijk vrijstelling van verplichtingen verlenen.

INTRODUCTIE
Artikel 13
Elk lid en begunstiger heeft het recht van introductie.
Artikel 14
Het bestuur kan introductie van bepaalde personen, zo het belang van de vereniging dit meebrengt,
weigeren, behoudens beroep van het introducerende lid op de algemene ledenvergadering. Het
bestuur kan voorwaarden stellen waaraan introductie binnen lokalen, terreinen en installaties
onderhevig is. Personen die geroyeerd zijn als lid, mogen niet worden geïntroduceerd. Bij feesten of
wedstrijden is het bestuur bevoegd het recht van introductie te beperken of uit te breiden.
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AANNEMING VAN LEDEN
Artikel 15
Ieder, die lid of begunstiger wenst te worden van de vereniging, dient zich schriftelijk bij het bestuur
aan te melden. Het bestuur zal een commissie vormen, die het bestuur adviseert over de toelating tot
het lidmaatschap. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van het advies van de commissie, beslist
het bestuur binnen drie maanden over toelating tot aspirant-lid. De naam van een aspirant-lid zal het
bestuur schriftelijk ter kennis van de leden brengen, onder mededeling dat de leden binnen twaalf
maanden bezwaren kunnen indienen. Indien binnen deze termijn geen bezwaren binnenkomen, of het
bestuur de bezwaren ongegrond acht, volgt acceptatie tot gewoon lid. Indien het bestuur bezwaren
gegrond acht, wordt zulks aan het aspirant-lid medegedeeld en vervalt met ingang van die dag het
lidmaatschap.
Artikel 16
Leden die geen boot meer in de haven hebben, kunnen begunstiger worden voor minimaal één
verenigingsjaar. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving welke vóór 31 december van het lopend
jaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Begunstigers hebben geen vaste ligplaats meer, geen
plicht tot zelfwerkzaamheid en geen stemrecht. Begunstigers die weer lid wensen te worden
(bijvoorbeeld omdat zij weer een ligplaats wensen in te nemen) dienen dit schriftelijk te melden bij het
bestuur. Ook hier geldt een minimale periode van één verenigingsjaar.
Artikel 17
Leden en aspirant-leden zijn tot de leeftijd van 65 jaar en jeugdleden vanaf de leeftijd van 15 jaar,
verplicht zelfwerkzaamheid te verrichten ten behoeve van de vereniging. De werkzaamheden worden
verricht op aanwijzing van de havencommissaris of een daartoe aangewezen persoon. De
zelfwerkzaamheid kan door een vervanger worden verricht of worden afgekocht; zulks na
voorafgaande toestemming van de havencommissaris. Het aantal uren dat per jaar moet worden
gewerkt en de hoogte van het afkoopbedrag, worden door de algemene ledenvergadering bepaald.
Artikel 18
Het bestuur is bevoegd regels en voorschriften te maken voor het gebruik van en de orde in de
jachthaven, verenigingsgebouwen en vaartuiten in het bezit van de vereniging. Het draagt zorg dat de
leden van deze reglementen kennis kunnen nemen o.a. door middel van het havenreglement.
Artikel 19
Indien een lid, aspirant-lid of begunstiger een vaste ligplaats voor enig jacht wenst in te nemen in de
havenaccommodatie(s) van W.S.V. Viking, dient men toewijzing van een ligplaats voor dat jacht
schriftelijk bij het bestuur aan te vragen. Eventuele toestemming, met de daaraan verbonden
voorwaarden, of de afwijzing, gemotiveerd, wordt aan het lid schriftelijk gegeven. Bij de eerste
toewijzing van een vaste ligplaats is entreegeld verschuldigd.

AFDELINGEN
Artikel 20
Het bestuur is bevoegd bepaalde activiteiten onder te brengen in afdelingen, waarvoor eigen regels
zullen gelden. Deze regels mogen niet strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement en
dienen door de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.
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ONDERSCHEIDINGSTEKENS
Artikel 21
Onderscheidingstekens worden bij reglement vastgesteld.

Artikel 22
De vereniging is tegenover haar leden of geïntroduceerde gasten niet aansprakelijk voor schade, uit
welken hoofde ook door hen te lijden, als gevolg van handelen of nalaten van een der bestuursleden,
of van personen in dienst van de vereniging, respectievelijk door vaartuigen, gebouwen of goederen,
waarvan de vereniging het opzicht heeft. Zij vrijwaart de leden ook niet voor schade, veroorzaakt door
derden, door vaartuigen of andere eigendommen van derden, zich bevindende op terreinen of in de
havens, in gebruik bij de vereniging.
Artikel 23
In dit reglement zullen geen wijzigingen kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van een
algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte
stemmen. Voorstellen tot wijziging kunnen geschieden door het bestuur, of door tenminste acht
gewone leden aan het bestuur gericht schrijven, welke voorstellen in de oproeping voor de algemene
ledenvergadering zullen worden opgenomen. Amendement van voorstellen is op de algemene
ledenvergadering mogelijk. Wijzigingen in dit reglement zijn van kracht, zoals ze door de algemene
ledenvergadering zijn aangenomen. De secretaris stelt de leden hiervan in kennis.
Artikel 24
In gevallen, niet voorzien bij dit reglement, beslist het bestuur, behoudens haar verantwoordelijkheid
aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 25
Ieder lid ontvangt een gratis exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging. Meerdere exemplaren zijn tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag
bij de secretaris verkrijgbaar.

Aldus goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de ’s-Hertogenbossche
Watersportvereniging ‘VIKING’ op 30 maart 1998.
M.M. de Nijs, voorzitter
E.P. Boots - van Ameyden, secretaris
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