Huishoudelijk Reglement van de WV Aalsmeer
Artikel 1
HET BESTUUR
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,
penningmeester, havencommissaris en twee bestuursleden, welke zo nodig de
bovengenoemde functionarissen kunnen
vervangen.
Volgens artikel 15 van de statuten worden de bestuursleden en de voorzitter als zodanig door
de algemene vergadering gekozen uit de gewone leden voor een zittingsduur van 3 jaren.
Het bestuur verdeelt de overige functies onderling. Ontstaat er een vacature, dan wordt hierin
zo spoedig mogelijk voorzien.
De bestuursleden treden af volgens rooster, evenredig verdeeld over drie jaar, is het aantal
bestuursleden
niet deelbaar door drie dan vindt aftreding van het resterende bestuurslid of van de twee
bestuursleden plaats in respectievelijk het derde en tweede jaar. De aftredenden zijn
terstond herkiesbaar.
Het bestuur kan onder zijn verantwoording één of meer gesalarieerde krachten aanstellen
en deze met bepaalde zaken belasten.
Artikel 2
Aan het bestuur is opgedragen de leiding van de vereniging, bestaande uit
onder meer : De behartiging van de belangen van de vereniging.
Het handhaven van de bepalingen van de statuten, van het huishoudelijk reglement, van het
havenreglement en het winterstallingsreglement en alle andere rechtsgeldige reglementen. Het
beheer van de geldmiddelen en alle overige bezittingen van de vereniging.
Het ten uitvoer brengen van de besluiten van de ledenvergadering en het nemen van alle
voorlopige maatregelen, die het belang van de vereniging meebrengen en waarover in de
eerstvolgende ledenvergadering moet worden beslist.
De commissies te benoemen, welke haar zo nodig zullen bijstaan bij de
uitvoering van de bestuurswerkzaamheden.
De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
Artikel 3
Het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen aan de voorzitter, de secretaris en
penningmeester. Is één dezer afwezig, dan benoemt het bestuur voor hem/haar een
plaatsvervanger.
Artikel 4
De voorzitter leidt de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.
De vice-voorzitter vervangt hem tijdens zijn afwezigheid. Is deze afwezig, dan treedt zo
mogelijk de oudste der bestuursleden als zodanig op.
Artikel 5
De secretaris verzorgt de notulen van de leden- en bestuursvergaderingen en schrijft deze
vergaderingen uit. Hij neemt kennis van alle ingekomen stukken en doet hiervan mededeling
aan de voorzitter. Hij voert de verenigingscorrespondentie en houdt kopie van alle verzonden
stukken.
Op de jaarlijkse ledenvergaderingen wordt door hem een jaarverslag uitgebracht over het
verstreken verenigingsjaar.
Alle officiële mededelingen worden door hem ondertekend. Hij zorgt, in overleg met zijn
medebestuurders,
in het bijzonder de penningmeester, dat financiële risico’s, de bezittingen en
aansprakelijkheid van de vereniging betreffende, voor zover nodig en voor zover mogelijk, op
adequate wijze door verzekering zijn gedekt.
Artikel 6
Aan de penningmeester is het financieel beheer der vereniging opgedragen.
De beschikbare gelden worden door hem gestort bij een door het bestuur aan te wijzen
bankinstelling.
In overleg met het bestuur wordt door hem over ieder jaar een balans en rekening van
baten en lasten samengesteld, welke stukken alsmede de boeken en bescheiden erop
betrekking hebbend, worden voorgelegd aan de kascommissie, benoemd uit de leden. Leden
van het bestuur kunnen van die commissie geen deel uitmaken.
De bestuursleden en de kascommissie zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, de kas en
de bescheiden der vereniging.
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Artikel 7
Vergaderingen van het gehele of dagelijkse bestuur worden door de voorzitter bijeengeroepen
zo dikwijls hij dit nodig oordeelt.
Hij is tot bijeenroeping van het bestuur gehouden, zodra twee bestuursleden dit van hem
verlangen. Voor het nemen van besluiten in een bestuursvergadering wordt de
tegenwoordigheid van minstens vijf bestuursleden vereist. Het nemen van besluiten geschiedt
bij meerderheid van stemmen ; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
In zaken, waarbij een spoedige beslissing genomen moet worden, kan het dagelijks bestuur
besluiten
nemen, doch het is alsdan verplicht, daarover in de e.v. bestuursvergadering het gehele
bestuur in kennis te stellen.
Artikel 8
DE LEDEN
Volgens art. 4 van de statuten bestaat de vereniging uit gewone leden, ereleden, gezinsleden,
jeugdleden en donateurs en aspirant-leden. Hieraan worden toegevoegd ‘leden van
verdienste’. Dit zijn leden, die zich op het uitvoerende vlak zich bijzonder verdienstelijk voor
de vereniging hebben gemaakt. Al dan niet op voorstel van de Algemene Leden Vergadering
kunnen leden door het bestuur tot ‘lid van verdienste’ worden benoemd.
Artikel 9
Om als aspirantlid tot de vereniging te worden toegelaten, moet de kandidaat door twee leden
der vereniging worden voorgesteld. Hierbij moet worden vermeld de naam, het adres, de
geboortedatum en het beroep van de kandidaat, alsmede de namen van de voorstellers. Over
de toelating wordt beslist door het bestuur.
Het aspirant-lidmaatschap duurt één jaar en wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap
indien het aspirant-lid heeft laten blijken aan al zijn verplichtingen jegens de vereniging te
hebben voldaan. Het bestuur beslist over het omzetten van een aspirant-lidmaatschap in
een gewoon lidmaatschap.
Het aspirant-lid heeft dezelfde rechten en financiële verplichtingen als een gewoon lid.
Elk lid der vereniging kan zijn bezwaren bij het bestuur tegen de toetreding van een nieuw lid
kenbaar maken, hetwelk moet geschieden binnen een week nadat de namen der
kandidaatleden door de secretaris schriftelijk, in het clubblad of anderszins, ter kennis van de
leden zijn gebracht.
Een kandidaat die niet tot het aspirant-lidmaatschap wordt toegelaten, kan na het
verstrijken van de termijn van een jaar opnieuw als lid worden voorgesteld.
Wordt de kandidaat alsdan wederom niet als aspirant-lid van de vereniging toegelaten, dan is
toetreding nadien niet meer mogelijk.
Artikel 10
Inschrijving van jeugdleden vindt plaats op verzoek der ouders of voogden, nadat het bestuur
de toetreding heeft goedgekeurd. Het bestuur is niet verplicht toezicht op de jeugdleden uit te
oefenen en draagt ten opzichte van hen geen verantwoordelijkheid. Jeugdleden hebben gelijke
rechten en plichten als
gewone leden. Een jeugdlid heeft stemrecht vanaf het jaar dat een jeugdlid de 16-jarige
leeftijd bereikt. In het jaar, volgend op het jaar waarin een jeugdlid de 18.-jarige leeftijd
heeft bereikt, wordt hij/zij ingeschreven als gewoon lid van de vereniging.
Artikel 11
Ereleden betalen geen jaarlijkse contributie.
Artikel 12
De echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner van een lid kan door het bestuur
worden toegelaten als gezinslid.
Een gezinslid heeft stemrecht.
Artikel 13
Over de toelating als donateur beslist het bestuur.
De donateur verplicht zich jaarlijks een in art. 19. van dit huishoudelijk reglement nader te
bepalen minimum bijdrage aan de vereniging te schenken.
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Artikel 14
Elk aspirant-lid, lid, erelid, lid van verdienste of gezinslid en elke donateur erkent door
toetreding tot de vereniging bekend te zijn met de inhoud van de statuten, het huishoudelijk
reglement en andere rechtsgeldig tot stand gekomen
reglementen en voorschriften van de vereniging. Waar het een jeugdlid betreft, erkennen de
ouders bekend te zijn metde inhoud van de in dit artikel bedoelde stukken door indiening van
het verzoek tot inschrijving.
Artikel15
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt in de in art. 6 van de statuten genoemde gevallen.
Artikel 16
Indien een lid wenst te bedanken is hij of zij gehouden daarvan vóór 1 december aan de
secretaris schriftelijk kennis te geven. Blijft bedoelde kennisgeving achterwege of geschiedt
deze te laat, dan blijft de contributie over het per 1 januari aangevangen nieuwe
verenigingsjaar verschuldigd.
Ieder, die ophoudt lid der vereniging te zijn, verliest alle rechten aan het lidmaatschap
verbonden. Bij hun adresveranderingen zijn de leden verplicht hiervan kennis te geven
aan de secretaris.
Artikel 17
Indien een lid zich, hetzij direct hetzij indirect, schuldig maakt aan handelingen of
gedragingen in strijd met de belangen van de vereniging, dan kan dit lid door het bestuur
uit zijn lidmaatschap worden ontzet.
In de bestuursvergadering wordt het betrokken lid in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen.
Is een lid
uit zijn lidmaatschap ontzet, dan kan hij niet meer opnieuw als lid worden voorgedragen.
Artikel 18
Vervalt, zie art. 14 en 17.
Artikel 19
CONTRIBUTIE
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Jeugd- en
gezinsleden betalen 50%. Jeugdleden, waarvan geen van beide ouders lid zijn, betalen de
normale contributie. Andere jeugdleden op hetzelfde woonadres betalen 50% van de
contributie.
Entreegelden worden vastgesteld door het bestuur.
De minimum bijdrage voor donateurs is 50% van de contributie van een gewoon lid.
Artikel 20
DE LEDENVERGADERINGEN
Ledenvergaderingen worden in ieder geval éénmaal per jaar vòòr 1 juli gehouden en verder zo
dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht.
De voorzitter is voorts gehouden een ledenvergadering uit te schrijven op schriftelijk verzoek
van tenminste een vijfde gedeelte van de stemgerechtigde leden onder opgave van de te
behandelen punten.
Artikel 21
De leden zijn verplicht op de ledenvergadering de presentielijst te tekenen.
Artikel 22
op de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering(en) moeten tenminste de volgende
agendapunten voorkomen :
Verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar.
Financieel verslag en overlegging van balans en rekening van baten en lasten over
het afgelopen verenigingsjaar.
Rapport van de
kascommissie.
Bestuursverkiezing
ingevolge artikel 1.
Verkiezing van een kascommissie bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid.
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De begroting voor het komende jaar.

Artikel 23
De kascommissie brengt verslag uit op de ledenvergadering over de overgelegde balans en
rekening van baten en lasten.
Keurt de ledenvergadering deze stukken goed, dan strekke zulks tot algehele décharge van het
bestuur en de penningmeester wegens alle verrichte handelingen gedurende het afgelopen
boekjaar. In het geval, dat de balans en verlies- en winstrekening door de kascommissie niet
goedgekeurd worden, dan benoemt de ledenvergadering een tweede kascommissie met het
recht om de balans en verlies- en winstrekening te herzien en namens de ledenvergadering
opnieuw vast te stellen en goed te keuren en het bestuur zo mogelijk décharge te
verlenen.
Artikel 24
STEMRECHT
Alle ter vergadering aanwezige aspirant-leden, gewone leden, gezinsleden, ereleden en
jeugdleden vanaf het jaar waarin zij de 16-jarige leeftijd bereiken kunnen een geldige stem
uitbrengen.
Stemming bij volmacht is niet mogelijk.
Artikel 25
Over personen wordt steeds bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd,
tenzij één stemgerechtigde schriftelijke stemming verlangt.
Artikel 26
Besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, met
uitzondering van die, waarvoor in de statuten een andere verhouding is aangegeven.
Artikel 27
Personen moeten bij volstrekte meerderheid der stemmen gekozen worden.
Heeft na eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt deze
gevolgd door een tweede vrije stemming. Is na de tweede stemming nog geen volstrekte
meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij
de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben; bij staking der
stemmen bij deze stemming beslist het lot. Briefjes
welke de persoon waarover wordt gestemd niet duidelijk aanwijzen, zijn van ongeldig.
Artikel 28
De voorzitter heeft het recht , indien hij van mening is , dat de vergadering omtrent het in
behandeling zijnde onderwerp genoegzaam is ingelicht, de discussie daarover te sluiten en
tot stemming te doen overgaan, tenzij de meerderheid zich daartegen verklaart.
Het bestuur beslist of voorstellen tijdens de vergadering, tenzij deze voorstellen door minstens
zeven
leden worden gesteund, al of niet instemming zullen worden gebracht.
Artikel 29
NOTULEN
De notulen der ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen wordt door de secretaris
ondertekend en na goedkeuring door de voorzitter der vergadering mede ondertekend.
Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de
ondertekening van de voorzitter voldoende.
Artikel 30
CONVOCATIE
De oproeping tot het bijwonen van de vergaderingen geschiedt conform artikel 11 van de
statuten door middel van convocaties, waarin de te behandelen punten in het kort moeten
zijn opgenomen. Convocaties voor ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen moeten
minstens twee weken tevoren verzonden zijn. Voor spoedeisende bestuursvergaderingen is
verzending twee dagen voor de te houden
vergadering toegestaan.
Artikel 31

VLAGGEN EN INSIGNE
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De verenigingsvlag bestaat uit : een rechthoekige vlag, de bovenhelft lichtblauw, de onderhelft
wit, terwijl op één-derde afstand van de vlaggenstok het wapen van Aalsmeer, de leeuw met
paling is aangebracht. De clubwimpel is; een driehoekig vlaggetje, waarvan de basis 30 cm en de
lengte der as 45 cm is, de bovenhelft lichtblauw, de onderhelft wit en op 10 cm van de basis het
wapen van Aalsmeer, de leeuw met paling.
De onderdelen van de onderscheidingstekens der vereniging worden door het bestuur
vastgesteld.
Artikel 32
SLOTBEPALINGEN
Leden en donateurs zijn gehouden de regelen als vervat in het Havenreglementalsmede alle
overige van toepassing zijnde en rechtmatig vastgestelde regelementen na te leven.
Artikel 33
In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
bestuur. In het huishoudelijk reglement kunnen alleen veranderingen worden aangebracht,
wanneer daartoe op een ledenvergadering bij meerderheid van stemmen wordt besloten.
Wijzigingen goedgekeurd op de vergadering van 14
december 1996. Wijzigingen goedgekeurd op de
vergadering van december 2002.
Stemrecht voor jeugdleden
vanaf 16 jaar. Stemrecht voor
gezinsleden.
Samenwonende partner kan gezinslid worden.
Invoering “zelfstandig jeugdlid”.
Wijziging goedgekeurd op de vergadering van 24 november 2007
Invoering aspirant lidmaatschap
Wijziging goedgekeurd in de vergadering van 11 april 2018
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