Huishoudelijk Reglement Watersportvereniging “LEIDEN”.
Artikel 1.
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur
behoudens haar verantwoordelijkheid tegenover de algemene
ledenvergadering.
2. Ieder lid is gehouden de bepalingen van dit reglement na te leven. Het bestuur
kan, bij niet naleving door enig lid, handelen overeenkomstig het gestelde in
artikel 8 lid 1 sub c en d van de statuten.
Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap en ligplaats.
1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking
van een door de secretaris beschikbaar gesteld formulier waarop dient te
worden vermeld:
2. Naam, voornamen, geboortenaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de aanvrager,
a. Naam, type en afmetingen van het plezier vaartuig van de aanvrager
waarvoor een ligplaats wordt gewenst.
b. De handtekening van de aanvrager.
3. Indien geen ligplaats beschikbaar is, wordt betrokkene op de wachtlijst
geplaatst.
Artikel 3.
1. Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier beslist het
bestuur over het al dan niet toelaten als lid van de vereniging.
2. Bij toelating zendt het bestuur betrokkene een exemplaar van de statuten, het
huishoudelijk reglement en het havenreglement.
Artikel 4.
1. Indien het bestuur besluit iemand die zich voor het lidmaatschap heeft
aangemeld niet toe te laten, geeft het bestuur van dit besluit en de motieven
die er aan ten grondslag liggen schriftelijk kennis aan de belanghebbende.
2. Binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving en zoals bedoeld in
artikel 4 lid 1, kan betrokkene schriftelijk beroep instellen bij de algemene
ledenvergadering.
Artikel 5.
1. Het bestuur kan gebruik maken van de in artikel 8 lid 1 sub c en d van de
statuten neergelegde bevoegdheden tot opzegging van het lidmaatschap c.q.
royement:
a. Op eigen initiatief.
b. Op schriftelijk verzoek van tenminste het aantal leden dat ingevolge art.
12 lid 4 van de statuten bevoegd is schriftelijk een algemene
ledenvergadering aan te vragen.

Artikel 6.
1. Indien conform het bepaalde in artikel 8 lid 3 van de statuten en artikel 4 lid 2
van dit reglement beroep is ingesteld bij de algemene ledenvergadering wordt
het desbetreffende beroep behandeld in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering doch uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van het
beroep.
2. Indien betrokkene reeds een ligplaats heeft in de haven. Is de betrokkene die
het beroep heeft ingediend, gerechtigd gedurende de periode tot aan de eerst
volgende algemene ledenvergadering gebruik te maken van deze ligplaats.
De daarbij behorende verplichtingen voor betrokkene blijven daarbij eveneens
van kracht.
3. De betrokkene die het beroep heeft ingediend, is gerechtigd de algemene
ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld, bij te wonen en het
woord te voeren tijdens de behandeling van het beroep.
4. Het besluit van de algemene ledenvergadering op het beroepsschrift wordt
betrokkene, door het bestuur schriftelijk bevestigd binnen acht dagen nadat de
betreffende algemene ledenvergadering is gehouden.
5. Indien de algemene ledenvergadering het beroep van betrokkene gegrond
heeft verklaard, is de schorsing van betrokkene met onmiddellijke ingang
opgeheven. Het lidmaatschap wordt geacht zonder onderbreking te hebben
voortgeduurd.
6. Indien de algemene ledenvergadering het beroep van betrokkene ongegrond
heeft verklaard, is de schorsing van betrokkene met onmiddellijke ingang
effectief. Indien betrokkene een ligplaats heeft in de haven dient men deze
binnen één maand te verlaten.
VAN HET BESTUUR.
Artikel 7.
1. De voorzitter ziet erop toe dat de besluiten van de algemene ledenvergadering
tijdig worden uitgevoerd.
2. De voorzitter tekent waar nodig alle van de vereniging uitgaande stukken, met
uitzondering van de stukken waarvoor ingevolge besluit van het bestuur of bij
wet naast de handtekening van de voorzitter een tweede handtekening is
vereist, en wel
a. tezamen met de penningmeester alle stukken, betrekking hebbende op
het financiële beheer van de vereniging;
b. tezamen met de secretaris alle overige stukken.
3. De voorzitter belegt een vergadering van het bestuur zo dikwijls dat hij nodig
acht en indien twee leden van het bestuur dat wensen. In het laatste geval
dient de vergadering binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek te
worden gehouden.
Artikel 8.
Ingeval van verhindering van de voorzitter wordt hij door een ander lid van het
bestuur vervangen.

Artikel 9.
De secretaris is belast met:
a. de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging alsmede
met de samenstelling van verslagen;
b. de zorg voor het archief;
c. alle stukken van de vereniging uitgaand, welke niet op het financiële
beheer betrekking hebben en worden ondertekend door de secretaris.
Artikel 10.
De penningmeester is belast met:
a. het beheer van de geldmiddelen en andere bezittingen van de vereniging
overeenkomstig de besluiten van de algemene ledenvergadering en van
het bestuur;
b. De zorg voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke
boekhouding;
c. de zorg voor het regelmatig bijhouden van de (leden) administratie;
d. De penningmeester is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan het
bestuur, hij geeft het bestuur op door hen te bepalen tijdstippen een
overzicht omtrent de financiële toestand van de vereniging;
e. Alle van de vereniging uitgaande stukken, welke op het financiële beheer
betrekking hebben, worden ondertekend door de penningmeester.
Artikel 11.
a. De leden van het bestuur verdelen met in acht neming van hun speciale
functies en het bepaalde in artikel 7 tot en met 10 van dit reglement hun
werkzaamheden in onderling overleg.
b. Bij afwezigheid van meer langdurige aard treft het bestuur, voor zover
nodig, een regeling, waarbij diens werkzaamheden over de andere leden
worden verdeeld.
c. Het bestuur krijgt een onkostenvergoeding zoals vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Echter nooit hoger dan de wettelijke
vrijstelling, voor vrijwilligers.
Artikel 12.
Onverminderd het gestelde in artikel 10 van de statuten behoren onder meer tot de
taak en bevoegdheid van het bestuur:
a. Het voorbereiden van alle zaken welke in de algemene ledenvergadering
aan de orde komen.
b. Het indienen van voorstellen bij de algemene ledenvergadering.
c. Het doen uitgeven van een (digitaal) nieuwsbrief.
d. Het doen bijwonen van vergaderingen door of vanwege de Vereniging van
Nederlandse Motorbootvaarders (VNM) en andere organen die de
belangen van de watersport raken.
e. Het (doen) leidinggeven aan de werkzaamheden van de leden op de
haven.

VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13.
De algemene vergadering kiest de leden van het bestuur:
a. Uit kandidaten gesteld door het bestuur.
b. Uit kandidaten gesteld door tenminste een tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden van de vereniging.
c. Het voorstel onder b dient te worden vergezeld van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat dat hij of zij de kandidatuur aanvaard.
Artikel 14.
1. Het bestuur is verplicht voorstellen en andere aan de orde komende
aangelegenheden m.b.t. de algemene ledenvergadering tenminste veertien
dagen voor de datum waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden
aan de leden bekend te maken.
2. Voorstellen van leden voor de algemene ledenvergadering, alsmede
amendementen op de voorstellen van het bestuur, dienen tenminste vijf
dagen voor de datum waarop die vergadering wordt gehouden die schriftelijk
bij het bestuur zijn ingediend. De aanwezige leden dienen voor de aanvang
van de vergadering in de gelegenheid te worden gesteld van die voorstellen
en/of amendementen kennis te nemen.
3. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. Voor
aanvang van de stemming wordt op voorstel van de voorzitter een commissie
van stemopneming door de vergadering uit haar midden gekozen, bestaande
uit drie leden niet behorend tot het bestuur. Bij het staken van stemmen wordt
een voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 15.
1. De jaarlijkse bijdrage, bestaande uit contributie en liggeld als bedoeld in
artikel 3 van de statuten, dient jaarlijks binnen 60 dagen na factuurdatum te
zijn voldaan. Bij overschrijding van die datum wordt een door de algemene
ledenvergadering vast te stellen bijdrage in de administratiekosten berekend.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
3. Conform artikel 4 van de statuten, is het verenigingsjaar gelijk aan een
kalander jaar. Het beëindigen van het lidmaatschap kan tot en met 31
december, bij beëindiging na 1 januari geldt lid 2 van dit artikel.

Artikel 16.
1. Erelid. Conform artikel 5 lid 4 uit de statuten, kunnen leden die door hun inzet
veel betekend hebben voor de haven worden voorgedragen als erelid door
het bestuur of de algemene ledenvergadering. Voorbeelden hiervoor zijn,
jaren lange inzet in commissies, havenmeester, bestuurslid etc. waarbij er
een significant grotere bijdrage is geleverd dan van een lid verwacht mag
worden. Enkel een langdurig lidmaatschap alleen is niet voldoende grond een
lid tot erelid te benoemen. Tijdens de algemene ledenvergadering zal met
motivatie in stemming worden gebracht of het voorstel tot de benoeming van
erelid aangenomen wordt.
2. Een erelid wordt vrijgesteld van de financiële verplichting van het
lidmaatschap en wordt bij festiviteiten vanuit de vereniging op kosten van de
vereniging uitgenodigd.

