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w.s.v.

De 
Swaenenburght

Statuten, 

Huishoudelijk 

en Haven Reglement 

Statuten
Artikel 1: Naam

De vereniging draagt de naam: 

Watersportvereniging "de Swaenenburght". 

Zij is opgericht op vijftien mei negentienhonderd vijf en zeventig en aangegaan voor onbepaalde 
tijd.

Artikel 2: Zetel

Zij heeft haar zetel te Zwanenburg-Halfweg.

Artikel 3: Doel

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen; 

b. het organiseren van wedstrijden en tochten;

c. het aanbrengen en het in stand houden van de nodige accommodatie; 
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d. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde doel nastreven; 

e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn. 

Artikel 4: Leden

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen van Nederlandse Nationaliteit, die de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

Artikel 5: Ereleden, Buitengewone leden, aspirant leden en  begunstigers 

1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door 
de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel 
wegens het feit zich ten opzichte van het  doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk 
te hebben gemaakt. 

2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten  personen die niet voldoen aan het gestelde in 
artikel 4. 

3. Aspirant leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch niet de 
achttienjarige leeftijd hebben bereikt. 

4. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een 
door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. 

5. Ereleden, buitengewone leden, aspirant leden en begunstigers hebben geen rechten en 
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

Artikel 6: Toelating 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewoon leden, aspirant leden en 
begunstigers. 

2. Bij niet toelating tot lid, buitengewoon lid of aspirant-lid kan de algemene vergadering alsnog tot 
toelating besluiten. 

3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, buitengewoon lid, aspirant lid of begunstiger kan het 
bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14, lid 3. 

Artikel 7: Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid; 

b. Door opzegging van het lid; 

c. Door opzegging namens de vereniging. 
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Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijker wijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt  schriftelijk aan de secretaris; opzegging 
namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een 
opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 
van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit, waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van 
een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond, dat 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, 
staat betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open 
op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop  van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 8: Einde van de rechten en verplichtingen van  buitengewone leden, aspirant-leden en 
begunstigers 

1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een aspirant lid, van een begunstiger 
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse 
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Artikel 9: Jaarlijkse bijdragen 

1. De leden, buitengewoon leden, aspirant leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van 
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

Artikel 10: Rechten van Ereleden, buitengewone leden, aspirant leden en begunstigers 
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1. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden, aspirant leden of begunstigers bij of 
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben buitengewone- en aspirant-leden het recht de 
door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij 
te wonen. 

2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin 
het woord te voeren, maar kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens 
gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te 
oefenen. 

Artikel 11: Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van 
tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. 

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens 
het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur 
als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der 
stemmen. 

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een 
voordracht door de hiervoor bedoelde groep leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van 
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door tenminste twee/derde van 
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 

4. Is een voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande 
lid de opgemaakte voordrachten het binden karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering 
vrij in de keus. 

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten. 

Artikel 12: Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden  schorsing 

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, of geschorst. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van de termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af. Volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 

b. door bedanken. 

Artikel 13: Bestuursfuncties- besluitvorming van het bestuur 
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1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit haar 
midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en 
penningmeester uit haar midden een plaatsvervanger aanwijzen. Één bestuurslid kan meer dan 
één functie bekleden. 

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, 
die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel 
van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

Artikel 14: Bestuurstaak - vertegenwoordiging 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te 
doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken 
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: a. Het 
aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; b. het 
ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 
derden geen beroep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte 
vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander 
bestuurslid. 

Artikel 15: Jaarverslag- rekening en verantwoording 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot één januari. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar. behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van 
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
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5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der 
vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren. 

Artikel 16: Algemene vergaderingen 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering  
- de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15, met het verslag van 
de aldaar bedoelde commissie. 

b. De benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar. 

c. De benoeming van de bestuursleden. 

d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd 
is tot het uitbrengen  van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het  bijeen roepen van een 
algemene vergadering op een termijn  van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek  
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan door middel van een advertentie in een in Zwanenburg-Halfweg veel gelezen dagblad 
en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord. 

Artikel 17: Toegang en Stemrecht 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, 
buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers. Behoudens tot de vergaderingen  genoemd 
in artikel 7, lid 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen  beslist de vergadering. 

3. Buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord 
te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 

4. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. 

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een 
gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. 

Artikel 18: Voorzitter en Notulen 
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1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in 
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter aangewezen persoon, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden 
vastgesteld en alsdan door de voorzitter en  notulist worden ondertekend. 

Artikel 19: Besluitvorming van de algemene vergadering 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een 
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een  genomen besluit, 
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met een 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen 
op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste 
en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, 
die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 
voorstel verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst 
acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming 
geschied bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij  acclamatie is mogelijk, tenzij een  
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

Artikel 20: Bijeenroeping algemene vergaderingen 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 
schriftelijk aan de adressen van de leden, buitengewone leden, aspirant leden en begunstigers 
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 
veertien dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 
artikel 21. 

Artikel 21: Statutenwijziging 
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1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 
de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering 
een afschrift van dat voorstel waarin de voor gedragen statutenwijziging woordelijk is 
opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij 
de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden. 

3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of  vertegenwoordigd 
zijn. Zijn niet tenminste drie/vierde van  het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen  verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

Artikel 22: Ontbinding 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in leden 1, 2 en 3 van  het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor, door de algemene vergadering te 
bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij 
de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met 
inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald. 

Artikel 23: Huishoudelijk reglement 

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels omtrent alle 
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet  in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
recht bevat, noch met de statuten. 

Artikel 24: Slotbepaling 

De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen 
voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands 
Watersport Verbond.



Pagina 9 van 15

Huishoudelijk Reglement
Artikel 1: Leden - lidmaatschap 

Kandidaat-leden moeten schriftelijk worden opgegeven aan de secretaris van de vereniging. 

a. Naast naam en voornaam moeten geboortedatum en adres van de kandidaat worden vermeld. 

b. Voorts gegevens welke beoordeling van de kandidaat wenselijk worden geacht, alsmede 
gegevens zoals soort en grootte van het vaartuig. 

c. Tevens moet men een kopie van een geldig legitimatiebewijs afgeven. 
(Paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) 

d. Indien men met het vaartuig in de haven komt liggen, is men verplicht zijn vaartuig te 
verzekeren. 

Artikel 2: 

De leden zijn verplicht aan de secretaris mededeling te doen van eventuele adresverandering. 

Artikel 3: 

Ieder, die ophoudt lid van de vereniging te zijn, verliest alle rechten aan het lidmaatschap 
verbonden. 

Artikel 4: Werkzaamheden van het bestuur 

De eerste en tweede secretaris verdelen, in overleg met de voorzitter, onderling de 
werkzaamheden, waarmede het secretariaat is belast, t.w.; 

- Het uitschrijven van vergaderingen, 

- Het kennis nemen van de ingekomen stukken en het  mededeling doen daarvan aan de 
  voorzitter, 

- Het zorgvuldig beheren van het archief van de vereniging, 

- Het voeren van de briefwisseling en het houden van een afschrift  van de verzonden stukken. 

Artikel 5: 

De penningmeester is belast met de financiële administratie en het beheer van de verenigingskas. 
Hij deponeert kasgeld-overschot bij één of meer door het bestuur aan te wijzen bank- en/of giro-
instellingen. Hij stelt, in overleg met het bestuur, een begroting samen voor het komende 
boekjaar, welke ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. 

Artikel 6: Balans en overzicht van lasten en baten 
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a. De commissie van controle, bedoeld in art. 15 lid 4 van de statuten, brengt schriftelijk rapport 
uit over de overlegde balans en het overzicht van lasten en baten; goedkeuring daarvan door 
de Algemene Ledenvergadering strekt het bestuur in het algemeen en de penningmeester in 
het bijzonder tot décharge wegens allen blijkens de boeken verrichte handelingen gedurende 
het afgelopen jaar. 

b. Indien de balans en het overzicht van lasten en baten niet mochten worden goedgekeurd, 
benoemd de Algemene Ledenvergadering een commissie met het recht, mét de commissie 
van controle de balans en het overzicht van lasten en baten te herzien en namens de 
Algemene Ledenvergadering opnieuw vast te stellen, goed te keuren en décharge te verlenen. 

Artikel 7: Ledenvergaderingen 

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moeten, naast het bepaalde in de statuten, de 
navolgende punten in behandeling komen: 

a. Décharge van het gevoerde beleid 

b. Vaststelling van contributies, minimum donatie en entreegelden voor het komende 
verenigingsjaar 

c. Begroting voor het komende verenigingsjaar 

d. Rondvraag. 

Artikel 8: 

Op alle ledenvergaderingen moet een presentielijst aanwezig zijn, die door alle aanwezige 
stemgerechtigde leden worden getekend. 

Artikel 9: Stemmen 

a. De voorzitter heeft recht, zo hij meent, dat de vergadering genoegzaam omtrent het in 
behandeling zijnde onderwerp is ingelicht, de discussie daarover te sluiten en tot stemming 
over te gaan, tenzij de meerderheid van de stemgerechtigden zich daar tegen verklaart 

b. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één der aanwezige stemgerechtigden 
schriftelijke stemming verlangt 

c. Over personen wordt steeds met gesloten briefjes gestemd 

d. Stemmen bij machtiging is op grond van artikel 16 lid 5 van de statuten toegestaan 

e. Personen moeten bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden 
gekozen. Heeft na een eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
volgt een tweede vrije stemming. Is na deze stemming nog geen volstrekte meerderheid 
verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede vrije 
stemming op zich de meeste stemmen hebben verenigd. Bij staking van stemmen bij de 
herstemming beslist het lot. 

f. Van onwaarde zijn blanco en getekende stembriefjes, alsmede die welke de personen over 
wie wordt gestemd niet duidelijk aanwijzen. 
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g. Het nemen van besluiten geschiedt bij volstrekte, met uitzondering van die, waarvoor in de 
statuten en in dit reglement een andere verhouding is aangegeven. 

Artikel 10: Bestuursvergaderingen 

Vergaderingen van het bestuur of van het dagelijks bestuur worden door de voorzitter bijeen 
geroepen, zo dikwijls hij dit nodig acht. Hij is tot zodanig bijeen roepen verplicht, indien twee 
leden van het bestuur zulks verlangen. De agenda voor bestuursvergaderingen, moeten de 
navolgende punten bevatten: 

a. De op grond van artikel 13 lid 2 van de statuten vervaardigde notulen van de laatst gehouden 
bestuursvergadering 

b. Verslag van de handelingen van het dagelijks bestuur 

c. Ingekomen en uitgaande stukken 

d. Alle punten, die door de voorzitter of twee andere leden van het bestuur worden gewenst 

e. Rondvraag. 

Artikel 11: Wedstrijden en feestelijkheden

Het bestuur bepaalt welke wedstrijden en feestelijkheden zullen worden gehouden en is belast 
met de leiding. 

Artikel 12: Introductie 

Het bestuur regelt de introductie voor alle vergaderingen en/of gewone- of feestelijke 
bijeenkomsten afzonderlijk. 

Artikel 13: Vlag en onderscheidingsteken

De leden genoemd in artikel 4 en 5 van de statuten, hebben het recht de clubstandaard te voeren. 

Artikel 14: Clubstandaard

De clubstandaard bestaat uit een blauwe driehoekige wimpel, met de afmetingen van 30x50 cm., 
waarin een tros voorstellende goudbruin omlijnde cirkel met een diameter van 15 cm. 

In het vlak van de cirkel is een rustende zwaan op een burchttoren afgebeeld. De Blauwe wimpel 
wordt zowel in de lengte- als in de breedterichting gescheiden door een wit gekleurde baan van 4 
cm. breed. 

Artikel 15: Wijziging van het huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement kunnen geen veranderingen gebracht worden dan alleen krachtens 
een op een ledenvergadering met meerderheid van stemmen genomen besluit. 

Artikel 16: Slotbepaling 

In gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur en doet hiervan mededeling op de eerst volgende ledenvergadering. 
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Reglement van de Jachthaven
Artikel 1: 

De verantwoordelijkheid over de jachthaven en de gebouwen van de vereniging berust bij het 
bestuur. Het beheer van de jachthaven wordt uitgevoerd door de havencommissaris en het beheer 
van de gebouwen wordt uitgevoerd door de kantinecommissaris, die daarin namens het bestuur 
optreden. Beschikt de vereniging over een havenmeester, dan treedt deze namens de 
havencommissaris en onder diens verantwoording op. 

Artikel 2: 

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van het vaartuig met toebehoren 
en andere eigendommen van de eigenaar, gebruiker of anderen. Deze bepaling geldt zowel voor 
het vaartuig met toebehoren en andere eigendommen in het water, als op de wal. 

Artikel 3: 

Voor het gebruiken van ligplaatsen, of materiaal van de vereniging, kunnen behoudens het 
bepaalde in artikel 7 van dit reglement slechts leden in aanmerking komen. 

Artikel 4: 

1. Leden, die van een ligplaats voor jachten, in de haven, of op het land, gebruik wensen 
te maken, doen daartoe schriftelijk aanvraag bij het bestuur met uitvoerige omschrijving van 
het vaartuig, zoals, naam, soort, grootste lengte en breedte met inbegrip van alle uitstekende 
delen.

2. Door het doen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 4 lid 1, verplicht een lid zich 
om bij toewijzing van de aanvraag het verschuldigde liggeld te betalen.

3. Door het doen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 4 lid 1, verplicht een lid zich 
om bij toewijzing van de aanvraag zich minimaal 3 volledige dagen per jaar actief in te zetten 
voor de vereniging. Bij het niet voldoen aan deze verplichting zal er een vergoeding van 100 
euro per werkdag bij de betreffende leden in rekening worden gebracht.

Artikel 5: 

Behoort een vaartuig aan meer dan één eigenaar, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van 
hen als verantwoordelijk tegenover de vereniging aan. 

Artikel 6: 

De havencommissaris wijst de ligplaatsen in de haven en op het terrein aan, voor zover er 
plaatsen beschikbaar zijn en handelt daarbij volgens een door het bestuur goedgekeurd systeem 
van toewijzing. De havencommissaris is bevoegd een verwisseling in de ligplaatsen onderling aan 
te brengen. 

Artikel 7: 

Door het bestuur kan aan vaartuigen van leden, die geen vaste ligplaats hebben, voor maximum 7 
dagen gratis een ligplaats verleend worden, voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat. 

Artikel 8: 
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De tarieven voor liggelden in de haven en op het terrein worden per jaar, afhankelijk van de baten 
en lasten, door het bestuur vastgesteld. Worden in het bestuur geen voorstellen betreffende de 
liggelden gedaan, dan wordt geacht, dat voor het komende verenigingsjaar de laatst vastgestelde 
tarieven van kracht blijven. Bij een verhoging van liggelden worden de leden tijdig ingelicht. 
Tarieven worden vastgesteld per verenigingsjaar. De tarieven worden uitgedrukt in een bedrag 
per vierkante meter, Het aantal vierkante meters, welke wordt verkregen door de grootste lengte 
van het vaartuig te vermenigvuldigen met de grootste breedte. Een verenigingsjaar loopt van 15 
april tot 15 april van het volgende jaar. Er kunnen speciale tarieven vastgesteld worden voor 
kano's, en surfplanken.  

Artikel 9: 

Het ophalen of te water laten van vaartuigen en het gebruik van materiaal van de vereniging, mag 
slechts geschieden na verkregen toestemming en volgens de aanwijzingen van de 
havencommissaris c.q. havenmeester of, bij ontstentenis van deze, van een door eerstgenoemde 
gemachtigde. De bovengenoemde handelingen geschieden geheel op eigen risico. 

Artikel 10: 

Auto's, bromfietsen en andere eigendommen van leden, donateurs en introducés mogen slechts op 
het terrein  van de vereniging worden geplaatst en wel zodanig, dat anderen hier geen last van 
ondervinden. 

Artikel 11: 

Het is verboden: 

a. In het gebied van de jachthaven vaartuigen te bouwen of af te bouwen zonder toestemming 
van het bestuur 

b. In het gebied van de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij 
hinderlijk geluid, verontreiniging aan bodem en/of wateroppervlak of ander  overlast wordt 
veroorzaakt of waarbij temperaturen  kunnen optreden hoog genoeg voor het doen ontstaan 
van ontploffingen of brand. 

c. Elektriciteit te benutten voor verwarming- en/of lasdoeleinden. Doorgeslagen stoppen worden 
berekend naar een door het bestuur vastgesteld bedrag. 

d. De rust in de haven te verstoren, o.a. door motoren of  lichtaggregaten te laten draaien of door 
luidschallende geluidsdragers in werking te hebben. 

e. Met snelle motorboten in of in de nabijheid van de haven te varen of met gehesen zeil in de 
haven te varen. 

f. De eigendommen van de vereniging te beschadigen; met haken  in palen of houtwerk te 
steken, daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen initiatief enige  
veranderingen aan te brengen. 

g. Masten, rondhouten of andere onderdelen van schepen op de steigers of op het terrein te laten 
liggen. 

h. Steigers, gebouwen of terrein te verontreinigen, chemische toiletten of alle voorkomende 
soorten van olie, benzine afgewerkte olie, verfresten of afval te ledigen of achter te laten. 

j. Leidingwater van de jachthaven te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen. 
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k. In het gebied van de jachthaven open vuur of vuurpijlen af  te schieten. 

l. In de jachthaven te zwemmen. 

m. Honden los te laten lopen op steigers of terrein. 

n. Handelsreclame te maken op het terrein van de vereniging. 

o. Landvasten aan de andere zijde van de loopsteigers vast te zetten. 

p. Tuigage of andere delen van het vaartuig hinderlijk  geluiden te laten voortbrengen. 

q. Te fietsen op de steigers. 

Artikel 12: 

Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende 
gebouwen orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te 
voorkomen, dat men door zijn gedrag of kleding aanstoot geeft. 

Artikel 13: 

Iedere eigenaar, die met zijn vaartuig van een plaats in de haven gebruik maakt, is verplicht zorg 
te dragen, dat het schip op deugdelijke wijze gemeerd is en wel zodanig dat het vrij blijft van 
andere vaartuigen, steigers of palen. Wordt hieraan naar het inzicht van de havencommissaris, 
c.q. havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze recht hierin te voorzien of te laten voorzien op 
kosten van de betrokken eigenaar. 

Artikel 14: 

De eigenaar of gebruiker is verplicht te zorgen, dat zijn vaartuig niet aan buitengewone lekkage 
onderhevig is. Indien dit wel het geval is, kan het vaartuig op zijn kosten worden hersteld of 
zodanige ligplaats worden gegeven, dat van zinken geen last wordt ondervonden. 

Artikel 15: 

De eigenaar is verplicht bij het aankomen en verlaten van de ligplaats bijzondere aanwijzingen 
van de havencommissaris, c.q. havenmeester op te volgen. 

Artikel 16: 

De eigenaar of gebruiker van het vaartuig, dat ligplaats heeft in de jachthaven of deze ligplaats 
verlaat of inneemt, is aansprakelijk voor onkosten of schaden veroorzaakt door of met het 
vaartuig en toebehoren, door zijn toedoen of door toedoen van zijn bemanning of gasten, 
ongeacht op welke wijze deze onkosten of schaden zijn ontstaan.

Artikel 17: 

De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde of aangehangen motor is verplicht er 
voor zorg te dragen, dat zich steeds een goed werkende snelblusser ter bestrijding van elke 
voorkomende brand aan boord bevindt. 
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Artikel 18: 

De eigenaar of gebruiker, die met een vaartuig de haven als gast bezoekt, dient zich onmiddellijk 
bij aankomst en voor vertrek bij de havencommissaris, c.q. havenmeester te melden. 

De vaste huurder, die met zijn vaartuig langer dan drie dagen zijn ligplaats in de haven verlaat, 
dient de havencommissaris, c.q. havenmeester hiervan in kennis te stellen onder opgave van de 
vermoedelijke terugkomst. 

Artikel 19: 

Ingeval van storm, brand of enig ander onheil is een ieder, die in het gebied van de jachthaven 
aanwezig is, verplicht hulp te bieden. 

Artikel 20: 

De havencommissaris, c.q. haven meester is gerechtigd om in bijzondere gevallen te verbieden: 

a. Aan boord te overnachten 

b. Aan boord te koken. 

Artikel 21: 

Het is verboden op de toegangsweg naar de jachthaven en bij de bewoners bij de ingang van de 
haven te parkeren, dan wel goederen te plaatsen of te stallen of de rust te verstoren. 

Artikel 22: 

Het is verboden om in het winterseizoen (van 15 oktober tot 15 april van het volgende jaar) op de 
boot te overnachten, tenzij het bestuur anders beslist. 

Artikel 23: 

Bij verschil van mening over het uitleggen van de bepalingen van dit reglement besluit het 
bestuur. Wanneer dit door een lid verlangd wordt, zal de beslissing van het bestuur op de 
eerstvolgende ledenvergadering aan de orde worden gesteld, teneinde de ledenvergadering 
definitief te doen beslissen. 

Artikel 24: 

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de ledenvergadering op 
voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van de leden. 

Artikel 25: 

                    Het bestuur van Watersportvereniging De Swaenenburght neemt afstand van Artikel 4.1 uit de 
statuten.


