HUISHOUDELIJK REGLEMENT RV DE LAAK
Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 15 oktober 2018

Algemene bepalingen
Artikel 1.
Dit reglement regelt de huishoudelijke gang van zaken van de Roeivereniging De Laak.
Lidmaatschap
Artikel 2.
1. Gewone leden, buitenleden, en buitengewone leden kunnen door de algemene vergadering
in verschillende categorieën worden onderscheiden.
2. Aan gewone leden, buitenleden en buitengewone leden kan vanwege hun buitengewone
verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
het predikaat ’lid van verdienste’ worden verleend.
3. Studentleden zijn zij die voldoen aan de eisen van de gewone leden en die staan
ingeschreven als voltijdsstudent bij een instelling voor wetenschappelijk of hoger of
middelbaar beroepsonderwijs en die zich als zodanig schriftelijk bij het bestuur hebben
aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de
vereniging.
4. Jeugdleden zijn zij die voldoen aan de eisen van de gewone leden en die op één januari van
het lopende boekjaar nog geen achttien jaar of ouder zijn.
5. Stuurleden zijn zij die voldoen aan de eisen van de gewone leden en die zelf slechts gebruik
maken van de boten van de vereniging in de hoedanigheid van stuur en die zich als zodanig
schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als stuur zijn aangewezen
en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging.
6. Coachleden zijn zij die voldoen aan de eisen van de gewone leden en die zelf geen gebruik
maken van de boten van de vereniging en die zich als zodanig schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als coach zijn aangewezen en als zodanig door het
bestuur zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging.
7. Sociëteitsleden, actieve sociëteitsleden (krachthonkleden) en eventuele andere categorieën
leden die geen gewoon lid, buitenlid of jeugdlid zijn, zijn buitengewone leden.
Artikel 3.
De minimum leeftijd voor leden is tien jaar
Artikel 4.
1. De rechten van de gewone leden zijn:
a) toegang tot de gebouwen van de vereniging;
b) het gebruik van het materieel voor zover zij daartoe bevoegd zijn;
c) het bijwonen van de algemene vergadering met de bevoegdheid aldaar het woord te
voeren en voorstellen te doen;
d) stemrecht;
e) het recht tot verkiesbaarheid in bestuur of commissie;
f) het recht van introductie;
g) het bijwonen van wedstrijden en feesten door de vereniging georganiseerd;
h) het ontvangen van het verenigingsorgaan;
i) het verkrijgen van de Statuten en het huishoudelijk reglement.
2. De rechten van ereleden zijn overeenkomstig de rechten van gewone leden.
3. De rechten van de buitenleden zijn overeenkomstig de rechten van de gewone leden, doch
gebruik van het materieel, in het bijzonder de boten, is beperkt tot een door het bestuur
nader te bepalen aantal keer per jaar.

4.

Ieder lid is verplicht om de vereniging op de hoogte te houden van het actuele adres,
telefoonnummer en e-mail adres

Artikel 5.
De rechten van de buitengewone leden zijn overeenkomstig die van de gewone leden doch
buitengewone leden:
hebben geen stemrecht;
zijn niet verkiesbaar in het bestuur;
kunnen alleen onder voorwaarden die door het bestuur zijn gesteld introduceren en
hebben geen recht tot het gebruik van de boten van de vereniging en
hebben beperkte rechten met betrekking tot het gebruik van het overige (indoor)
materieel van de vereniging.
Het bestuur stelt vast welk materieel de verschillende categorieën buitengewone leden mogen
gebruiken, en aan welke activiteiten zij mogen deelnemen.
Artikel 6.
(Vervallen)
Artikel 7.
De rechten van de leden met het predikaat ‘lid van verdienste’ zijn overeenkomstig hun rechten
als gewoon lid, buitenlid of buitengewoon lid.
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt volgens de in artikel 9 van de Statuten genoemde gevallen. Leden die
door het bestuur uit hun lidmaatschap zijn ontzet conform artikel 9.4 van de Statuten worden
niet opnieuw toegelaten tot het lidmaatschap, behoudens de gevallen waarin de algemene
vergadering besluit tot het opnieuw toelaten tot het lidmaatschap.
Artikel 9.
Het soort lidmaatschap wijzigt volgens de in artikel 10 van de Statuten genoemde gevallen.
Artikel 10.
1. Ieder lid is verplicht zich volgens de bepalingen van de Statuten, het huishoudelijk
reglement en overige reglementen volgens artikel 21 van de Statuten te gedragen.
2. Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de relevante onderdelen van officiële
vaarreglementen zoals het Binnenvaart Politie Reglement.
3. Ieder lid wordt geacht zich naar eigen kunnen in te zetten voor activiteiten en voor het goed
functioneren van de vereniging.
Artikel 11.
Een schorsing als bedoeld in artikel 20 lid 3 van de Statuten, doet de verplichtingen, aan het
lidmaatschap verbonden, niet ophouden.
Artikel 12
Een schorsing kan door het bestuur voor een tijdvak van ten hoogste zes maanden worden
opgelegd. Een besluit tot schorsing voor een periode van langer dan één maand, kan door het
bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van stemmen waarbij tenminste de helft
van het aantal bestuursleden aanwezig is, waaronder tenminste twee van de in functie verkozen
bestuursleden.
Donateurs
Artikel 13

De rechten van de donateurs zijn:
a) op uitnodiging van het bestuur het bijwonen van wedstrijden en feesten door de
vereniging georganiseerd;
b) het ontvangen van het verenigingsorgaan.
Introductie
Artikel 14.
1. De gewone leden, buitenleden en ereleden mogen introduceren met inachtneming van de
bepalingen van dit reglement.
2. Het bestuur regelt wanneer en onder welke voorwaarden buitengewone leden en jeugdleden
mogen introduceren.
Artikel 15.
Een zelfde persoon kan vijf maal per kalenderjaar telkens voor niet langer dan vijf dagen worden
geïntroduceerd.
Artikel 16.
De leden kunnen hun kinderen, die de minimum leeftijd voor jeugdlid nog niet hebben bereikt,
doorlopend introduceren. Deze kinderen mogen het terrein en gebouw van de vereniging slechts
onder begeleiding van het desbetreffende lid bezoeken.
Artikel 17.
1. In bijzondere gevallen kan het bestuur individuele afwijkingen van het bepaalde in artikel
15 toestaan. Het bestuur kan daarbij bepaalde voorwaarden stellen.
2. Het bestuur kan de mogelijkheid tot introductie beperken of verruimen. Het bestuur stelt
daarvoor de voorwaarden.
Artikel 18.
Introductie geschiedt door melding bij het bestuur.
Artikel 19.
Introductie geeft toegang tot het terrein en de gebouwen van de vereniging. Gebruik van boten
is introducés slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van een bestuurslid. Introducés
die gebruik willen maken van boten en/of het krachthonk betalen een door het bestuur vastgestelde
vergoeding. Het bestuur kan daarnaast aanvullende voorwaarden stellen.

Artikel 20.
Het lid dat heeft geïntroduceerd is aansprakelijk voor de door zijn introducé aangebrachte
schade, alsmede voor de boetes, verschuldigd wegens overtreding van de door of krachtens dit
reglement gegeven voorschriften.
Artikel 21.
1. Introductie van personen, die uit het lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet, is niet
toegestaan.
2. Indien een bestuurslid dit noodzakelijk acht, kan hij een introducé de toegang weigeren.
Geldmiddelen
Artikel 22.
1. De jaarlijkse contributie voor alle categorieën leden, buitenleden, buitengewone leden en
voor de jeugdleden, het entreegeld en toeslagen worden vastgesteld door de algemene
vergadering.

2.

Een door de algemene vergadering vastgestelde wijziging van de contributie en/of het
entreegeld en eventuele toeslagen geldt met ingang van het volgende boekjaar, mits dit vóór
l november van het lopende boekjaar bekend is gemaakt aan de leden in het orgaan van de
vereniging en/of door een rondzending per post en/of andere daartoe wettelijk toegestane
middelen.

Artikel 23.
1. Nieuwe gewone leden en buitengewone leden betalen, indien zij na 30 juni van het boekjaar
worden toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging een bijdrage over het lopende
boekjaar, die voor elke maand na 30 juni met 15% van de contributie afneemt, waarbij een
gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
2. Nieuwe jeugdleden die na de voorjaarsintroductie per 1 september lid worden, worden
toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging voor een periode van tenminste zestien
maanden. Deze periode omvat de resterende maanden van het lopende boekjaar en het
gehele daarop volgende boekjaar.
3. Over deze zestien maanden betalen de nieuwe jeugdleden een contributie die 14/12
bedraagt van de contributie van het boekjaar waarin hun lidmaatschap aanvangt.
4. Nieuwe jeugdleden die per 1 september lid zijn geworden en die voor 1 december van het
lopende boekjaar hun lidmaatschap opzeggen, betalen een bijdrage van 55% van de
contributie voor jeugdleden in het lopende boekjaar.
Artikel 24.
1. De contributie dient te worden betaald in de maand januari, dan wel binnen een maand na
toelating tot het lidmaatschap van de vereniging.
2. Het bestuur kan een lid wegens bijzondere omstandigheden toestaan, de door hem
verschuldigde gelden in gedeelten te voldoen. Het desbetreffende bedrag zal alsdan echter
uiterlijk op l juni van het lopende boekjaar voldaan moeten zijn, of, indien dit lid na 1 mei
als lid is toegelaten, uiterlijk op 1 november van hetzelfde boekjaar.
Artikel 25.
1. Bij gebreke van tijdige voldoening van het verschuldigde zendt de penningmeester het lid
dat in gebreke is gebleven een aanmaning alsnog binnen veertien dagen te betalen. Wordt
ook na deze aanmaning niet betaald dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een
boete van tien procent (10%) en een bijdrage in de administratiekosten. Het totaalbedrag
moet binnen een termijn van veertien dagen worden betaald. Wanneer niet na de eerste
aanmaning wordt betaald, dan is de nalatige in gebreke als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de
Statuten. De penningmeester kan dan de gehele vordering langs gerechtelijke weg doen
innen. Alle kosten van incasso komen voor rekening van de schuldenaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is van toepassing op alle geldelijke verplichtingen door de Statuten
en/of krachtens dit reglement aan de leden opgelegd. Andere betalingen en de bijdragen als
bedoeld in de Statuten dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na schriftelijke
kennisgeving door het bestuur.
Sancties en bezwaar
Artikel 26.
1. Conform art. 20 lid 3 van de Statuten is het bestuur bevoegd om in geval van overtredingen
van de Statuten en reglementen sancties op te leggen.
2. Het bestuur kan de sancties voor bepaalde overtredingen vastleggen in een lijst, die alsdan
in het gebouw van de vereniging wordt aangeplakt.
3. Een krachtens de Statuten of enig reglement op te leggen geldboete bedraagt ten hoogste de
helft van de contributie van een gewoon lid in het lopende boekjaar.
4. Sancties worden opgelegd door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid voor

sancties zoals bedoeld in artikel 20 lid 3a en 3b van de Statuten geheel of gedeeltelijk
delegeren aan commissies als bedoeld in artikel 14 lid 6 van de Statuten. Een zodanige
delegatie wordt door het bestuur aan de leden bekend gemaakt.
Artikel 27.
1. Leden, die zich bezwaard voelen door een beslissing van een commissie kunnen in beroep
gaan bij het bestuur. Zij wenden zich daartoe uiterlijk één maand nadat zij van deze
beslissing hebben kunnen kennis nemen, met een schriftelijk verzoek tot de secretaris. Het
bestuur beslist binnen dertig dagen na ontvangst van een zodanig verzoek.
2. Het beroep schort de verplichting tot het nakomen van de sanctie niet op.
Verenigingsorgaan
Artikel 28.
Indien en zolang de algemene vergadering dit wenst geeft de vereniging een orgaan uit. Het
bevat zoveel mogelijk actueel verenigingsnieuws en artikelen met betrekking tot de roeisport. In
het orgaan worden geen bijdragen opgenomen, die naar het oordeel van het bestuur de vereniging
kunnen benadelen, dan wel een kwetsende of beledigende inhoud of strekking hebben. Artikelen
van politieke strekking worden niet opgenomen.
Artikel 29.
De redactie bestaat uit tenminste drie leden van de vereniging, die door het bestuur worden
benoemd en ontslagen.
Gebruik van het gebouw
Artikel 30.
Het gebouw van de vereniging bestaat uit een botenloods, werkplaats, trainingsruimte,
kleedkamers en een sociëteit. Het gebouw is dagelijks toegankelijk voor de leden genoemd in
artikel 4 en 5 van de Statuten.
Artikel 31.
Het bestuur is bevoegd, in afwijking van het vorige artikel, het gebouw van de vereniging,
geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde groepen leden te sluiten. Het bestuur geeft hiervan,
zo mogelijk, tijdig
aan de leden kennis.
Artikel 32.
1. Leden die zich toegang tot het gebouw verschaffen zijn vanaf dat moment verantwoordelijk.
2. Het lid dat op enig moment het gebouw als laatste verlaat dient ervoor te zorgen dat de
lichten en apparaten in het gebouw zijn uitgeschakeld en dat de toegangsdeuren tot het
gebouw en de toegangshekken tot het terrein zijn afgesloten.
Artikel 33.
1. Het bestuur kan regels opstellen betreffende de orde en goede gang van zaken in het
verenigingsgebouw en zijn naaste omgeving. Deze regels worden aangekondigd in het
gebouw en/of bekend gemaakt in het verenigingsorgaan en/of een rondzending per post
en/of andere daartoe wettelijk toegestane middelen.
2. Een bestuurslid of een lid van een daartoe aangewezen commissie, als bedoeld in artikel 14
lid 6 van de Statuten kan degene, die in strijd met deze regels handelt, de toegang tot het
gebouw voor ten hoogste vierentwintig (24) uur ontzeggen.
Artikel 34.
Leden, die zich op het terrein van de vereniging bevinden, zijn verplicht zich op verzoek van

een lid van het bestuur, of een andere door het bestuur aangewezen persoon, te legitimeren.
Artikel 35.
1. Ieder lid kan, voor zover naar het oordeel van het bestuur de ruimte zulks toelaat, eenhem
toebehorende roeiboot met toebehoren, tegen betaling, in het gebouw van de vereniging
bergen.
2. De duur van de berging en het voor de berging te betalen bedrag wordt door het bestuur
vastgelegd in een overeenkomst, te ondertekenen door het lid aan wie de boot toebehoort en
door het bestuur.
Artikel 36.
De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook,
van leden en andere personen, welke in of bij het gebouw van de vereniging zijn opgeborgen.
Artikel 37.
Schriftelijke mededelingen, van welke aard ook, kunnen door de leden worden opgehangen of
geplaatst op de daartoe aangewezen plaats in het gebouw. Mededelingen die naar het oordeel
van het bestuur de vereniging kunnen benadelen, dan wel een politieke, kwetsende of
beledigende inhoud of strekking hebben, worden verwijderd.
Artikel 38.
1. De vereniging hanteert een rookbeleid. In de gebouwen mag niet worden gerookt.
2. De vereniging hanteert de wettelijke voorschriften en huisregels voor het verantwoord
schenken en consumeren van alcoholische dranken.
3. Bij overtredingen van het in lid 1 en 2 bepaalde, kan het bestuur een sanctie opleggen.
Gebruik van het materieel
Artikel 39.
1. Het materieel van de vereniging voor het beoefenen van de roeisport bestaat uit de boten en
het (indoor)trainingsmateriaal, waaronder de ergometers.
2. Het bestuur zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van het materieel en ziet toe op
behoorlijk gebruik daarvan.
3. Leden worden door of namens het bestuur op de hoogte gebracht van de wijze waarop het
materieel wordt gehanteerd.
4. De leden zijn verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik van de eigendommen van de
vereniging, in het bijzonder voor wat betreft het gebruik van de boten en het
trainingsmateriaal.
Artikel 40.
1. Gewone leden, buitenleden, ereleden en jeugdleden hebben het recht gebruik te maken van
het materieel van de vereniging volgens de hieronder te stellen regels en volgens eventuele
aanvullende reglementen conform artikel 21 van de Statuten.
2. Het bestuur stelt vast welk materieel de verschillende categorieën buitengewone leden
mogen gebruiken, en aan welke activiteiten zij mogen deelnemen.
Artikel 41.
1. Leden zijn verantwoordelijk voor het materieel dat zij zelf, of hun introducés, gebruiken, in
die zin dat zij jegens de vereniging aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan het
materieel.
2. Betreft het gebruik roeimateriaal met meer dan één bemanningslid, dan zijn de
bemanningsleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik en dan geldt de eerder
genoemde aansprakelijkheid voor schade naar evenredigheid.

Artikel 42.
Leden en introducés die in boten plaats nemen, dienen te kunnen zwemmen.
Artikel 43.
De boten van de vereniging zijn ingedeeld in wedstrijdboten en andere boten.
Artikel 44.
1. Het gebruik van wedstrijdboten is volgens regels, door het bestuur te stellen, slechts
geoorloofd aan leden, die zich verbinden op bepaalde wedstrijden de vereniging te
vertegenwoordigen, uitsluitend ter voorbereiding van en tijdens die wedstrijden.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijking van de in het vorige lid gestelde bepaling
toestaan.
Artikel 45.
De leden, genoemd in artikel 40, worden onderscheiden naar roei- en stuurvaardigheid. Zij zijn
bevoegd te roeien en te sturen in boten waarvoor zij de vereiste roei- en stuurvaardigheid
bezitten.
Artikel 46.
1. Degene die een bepaalde roei- en stuurvaardigheid wil aantonen, moet een proef van
bekwaamheid afleggen ten overstaan van tenminste twee, daartoe door het bestuur aan te
wijzen, leden.
2. Tot het afleggen van deze proef zal ten minste eenmaal per twee maanden en zoveel vaker
als nodig is gelegenheid worden geboden, voor zover de weersomstandigheden dit toelaten.
3. Het bestuur kan toestemming verlenen tot het roeien in een boot, behorende tot een hogere
klasse, ter voorbereiding voor een proef van bekwaamheid.4. Degene die met goed gevolg
een proef van bekwaamheid heeft afgelegd, ontvangt daarvan een schriftelijk bewijs, door
of namens het bestuur ondertekend. Dit bewijs moet getoond worden, zo dikwijls dit bij het
in gebruik nemen van een boot van de vereniging door een lid van het bestuur, een daartoe
door het bestuur gemachtigd lid of andere daartoe aan te wijzen personen wordt verlangd.
4. (vacant)
5. Door of namens het bestuur wordt een register bijgehouden waarin de door de leden
behaalde proeven worden opgetekend.
Artikel 47.
In bijzondere gevallen kan een bestuurslid aan een lid toestemming verlenen tot het plaats
nemen, roeien of sturen in boten waarvoor een hogere roei- en stuurvaardigheid is vereist dan
waarvoor dit lid met goed gevolg een proef heeft afgelegd.
Artikel 48.
Geen lid mag zonder toestemming van het bestuur langer dan drie uur achtereen een boot
gebruiken.
Artikel 49.
1. Gewone leden, buitenleden, ereleden en jeugdleden hebben het recht een boot te reserveren.
Dit geschiedt door aantekening van de naam van het lid, de naam van de boot, de datum en
het tijdstip van aanvang en van het einde van het gebruik in het daarvoor bestemde
(digitale) reserverings- en afschrijvingssysteem.
2. Een boot mag niet eerder dan op de dag voorafgaande aan die van het gebruik worden
gereserveerd, behoudens in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur.
3. Voor één dag mag een lid niet meer dan één boot op hetzelfde tijdstip reserveren. Echter

4.

5.

een instructeur of een coach mag meer dan één boot reserveren indien hij deze reserveert in
zijn kwaliteit van instructeur of coach.
Degene, die van een gereserveerde boot geen gebruik maakt, is verplicht dit tijdig aan te
tekenen of te laten aantekenen in het afschrijfsysteem, in het eerste lid van dit artikel
genoemd.
Een reservering vervalt een kwartier na de aanvang van de gereserveerde periode.

Artikel 50.
Vóór het vertrek van een boot uit het botenhuis moeten de naam van de boot, de namen van alle
inzittenden, alsmede de datum en het uur van de aanvang en dat van het einde van het gebruik
worden afgeschreven in het daarvoor bestemde afschrijfsysteem.
Artikel 51.
De bemanning dient ervoor te zorgen, dat de boot voor het einde van de gebruikstermijn, zoals
aangetekend in het afschrijfsysteem, in het botenhuis is teruggekeerd.
Artikel 52.
Ieder, die van een boot gebruik heeft gemaakt, is verplicht deze te drogen en met toebehoren op
de daarvoor bestemde plaats terug te brengen en, indien nodig, schoon te maken.
Artikel 53.
Een gereserveerde boot kan niet door een ander lid worden gereserveerd op de tijd waarvoor de
boot is gereserveerd.
Van een afgeschreven boot kan een ander lid geen gebruik maken in de tijd dat deze
afgeschreven is.
Artikel 54.
In buitengewone gevallen kan het bestuur, in afwijking van het bepaalde in de artikelen
45 tot en met 53 bijzondere aanwijzingen omtrent het gebruik van de boten geven. Bij
gemeenschappelijke tochten kan het bestuur een of meer personen aanwijzen, die met de
regeling van het gebruik van de boten en met de leiding van de tocht zijn belast.
Artikel 55.
Het bestuur heeft het recht één of meer boten buiten gebruik te stellen.
Artikel 56.
Het bestuur is bevoegd aan anderen dan genoemd in artikel 40 toestemming tot het tijdelijk
gebruik van boten te verlenen onder door het bestuur te stellen voorwaarden.
Schade
Artikel 57.
Van elke schade, door een lid bevonden of toegebracht aan de boten en andere eigendommen
van de vereniging, moet door dat lid onmiddellijk aantekening worden gedaan in een daarvoor
bestemde (digitale) schadeboek.
Artikel 58.
Wordt aan een boot of aan enig toebehoren van een boot schade geconstateerd, dan wordt deze
schade geacht te zijn veroorzaakt door hen, die de boot in gebruik hebben of door hen, die de
boot het laatst hebben gebruikt, tenzij de schade reeds eerder is aangetekend
in het boek bedoeld in artikel 57.

Artikel 59

1.
2.

3.

Schade, toegebracht aan eigendommen van de vereniging wordt volledig vergoed door hen
die voor deze schade aansprakelijk zijn.
Betreft het schade aan roeimateriaal met meer dan één bemanningslid, dan zijn de
bemanningsleden gezamenlijk verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade en geldt de
eerder genoemde aansprakelijkheid naar evenredigheid.
Het bestuur is bevoegd schade die aan materieel is ontstaan geheel of gedeeltelijk ten laste
van de vereniging te brengen. De vereniging doet voor het vergoeden van deze schade
zoveel mogelijk een beroep op haar verzekering.

Artikel 60.
Onverminderd de verplichting tot vergoeding van de schade krachtens de voorafgaande
artikelen, kan aan de leden, die op ruwe of onvoorzichtige wijze omgaan met de eigendommen
van de vereniging een sanctie worden opgelegd.
Roei-instructie
Artikel 61.
Uit de zich daartoe beschikbaar stellende leden benoemt het bestuur instructeurs, die de
minder geoefende leden in de roeisport zullen bekwamen.
Artikel 62.
Door of namens het bestuur wordt invulling gegeven aan de instructie. Het bestuur wijst
boten aan die bestemd zijn voor de instructie.
Wedstrijden
Artikel 63.
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en haar te doen
inschrijven als deelneemster aan wedstrijden, door andere verenigingen georganiseerd.
Artikel 64.
Leden nemen alleen deel aan wedstrijden, van welke aard ook, in boten van de vereniging of
onder de vlag van de vereniging, na toestemming van het bestuur.
Artikel 65.
Leden, die aan wedstrijden wensen deel te nemen, zijn verplicht aan het bestuur een bewijs van
medische goedkeuring te overleggen volgens de op dat tijdstip geldende bepalingen van de
Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
Artikel 66.
1. Van het winnen op wedstrijden van prijzen door leden, die de vereniging
vertegenwoordigen, wordt door het bestuur aantekening gehouden in een daarvoor bestemd
register.
2. De prijzen worden eigendom van de vereniging, voor zover zij niet persoonlijk zijn.
Kleding
Artikel 67.
De leden, die onder de vlag van de vereniging deelnemen aan georganiseerde roeiwedstrijden en
toertochten, moeten uniform gekleed zijn in de clubkleding, welke bestaat uit een helder groen
shirt, met rechts een verticale geel-zwart-gele baan en een zwarte broek.
De kleuren komen overeen met de kleurcodes geel RAL 1003 en groen RAL 6032.
Artikel 68. De schoenen, bij het gebruik van de boten gedragen, moeten voorzien zijn van
zachte
zolen
en
doorlopende
hakken
zonder
spijkers.

Artikel 69.
De door de leden te dragen clubkleding behoort in goede staat te zijn. Wanneer zij zich op het
water begeven, dragen de leden zo veel als mogelijk duidelijk zichtbare kleding, waarbij met name
de slag en de boeg, of de stuurman en de boeg van een boot zodanig zijn gekleed, dat anderen hun
goed kunnen waarnemen.

Artikel 70
Het is aan de leden toegestaan om, met voorafgaande toestemming van het bestuur, gedurende
wedstrijden kleding te dragen, afwijkende van die, welke in artikel 67 is voorgeschreven, in het
geval gestart wordt onder de vlag van een andere vereniging.
Artikel 71.
Leden die deelnemen aan (inter)nationale roeiwedstrijden zijn verplicht de dan geldende
kledingvoorschriften en de regels met betrekking tot reclame-uitingen van de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond en de internationale roeifederatie (Fédération Internationale des
Sociétés d’Aviron, FISA) op te volgen.
Vlag en standaard
Artikel 72.
De vlag en standaard van de vereniging zijn, zoals hieronder is aangegeven:
Vlag: Helder groen veld, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als 1,5 tot l, in de
bovenhoek aan de vlaggenstok een gele rechthoek, waarvan de lengte zich verhoudt tot de
totale lengte en de hoogte tot de totale hoogte als 4 tot 11; in de gele rechthoek een zwart
kruis, waarvan de dikte van de armen zich verhoudt tot de hoogte van de vlag als 2 tot 55.
Standaard: Helder groen veld (RAL 6032), waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte
als 1,5 tot 1; aan de vlaggenstok een gelijkbenige driehoek, waarvan de hoogte zich
verhoudt tot de hoogte van de standaard als 5 tot 11 in geel (RAL 1003) met langs de
opstaande zijden een zwarte band, waarvan de breedte zich verhoudt tot de hoogte van de
standaard als 2 tot 55.
Artikel 73.
De vlag en standaard van de vereniging mogen, behoudens het bepaalde in de volgende artikelen
noch in werkelijkheid noch in afbeelding worden gebruikt dan met toestemming van het bestuur.
Het bestuur kan aan het verlenen van deze toestemming zekere voorwaarden verbinden.
Artikel 74.
De vlag en standaard van de vereniging mogen steeds en moeten, indien het bestuur zulks
verlangt, worden gevoerd op boten, aan de vereniging toebehorende.
Privacy
Artikel 75.
1. Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
leden en begunstigers.

2. Het bestuur kan de verwerking van de persoonsgegevens opdragen aan een vrijwilliger
die lid is van de vereniging.
3. Als de verwerking van de persoonsgegevens aan een vrijwilliger is opgedragen beheert en
muteert de vrijwilliger onder het gezag van het bestuur het ledenbestand ten behoeve van het
bestuur.
4. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor de activiteiten die gelet op de
doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn. In elk geval geschiedt de verwerking voor:

• het versturen van informatie aan de leden en begunstigers, waaronder de oproep voor
de Algemene Vergadering en andere verenigingsbijeenkomsten;
• het versturen van facturen voor onder meer de contributie;
• andere activiteiten van intern beheer.
5. Het bestuur verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, roepnaam, voorletters,
geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s),
IBAN- rekeningnummer, vorm lidmaatschap, datum waarop het lidmaatschap is ingegaan,
lidcode alsmede, indien van toepassing, de naam van de roeivereniging waarbij eerder werd
geroeid. Het bestuur verwerkt voorts de examengegevens van de leden.
6. Leden en begunstigers die hun e-mailadres of pasfoto beschikbaar hebben gesteld aan de
ledenadministratie gaan akkoord met het gebruik hiervan voor communicatie binnen de
vereniging. Met betrekking tot het e-mailadres omvat dat gebruik in elk geval de activiteiten
bedoeld in lid 4. E- mailadressen en pasfoto’s worden ook geplaatst op de digitale ledenlijst
binnen het gesloten deel van de website en worden gebruikt voor onderlinge communicatie
tussen de leden en voor het versturen van de digitale Laakpraet.
7. Ten behoeve van het versturen van de Laakpraet worden de redactieleden gemachtigd
gebruik te maken van een uittreksel uit het ledenbestand waarin de emailadressen zijn
opgenomen.
8. Het bestuur stelt de persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar behalve aan de
Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). De KNRB ontvangt een uittreksel uit het
ledenbestand zonder examengegevens.
9. Een uittreksel van het ledenbestand is zichtbaar op het besloten deel van de website,
bestaande uit naam, roepnaam, pasfoto, geslacht, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer(s) en e- mailadres, vorm lidmaatschap, het jaar waarin je lid werd, lidcode
en de behaalde examens. Dit uittreksel is bedoeld voor onderlinge communicatie tussen de
leden. Het is de leden niet toegestaan deze persoonsgegevens aan derden beschikbaar te
stellen.
10. De persoonsgegevens worden verwijderd uit het systeem uiterlijk twee jaren nadat het
lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene kenbaar heeft gemaakt dat hij niet langer als
begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of de betrokkene akkoord is gegaan met een
langere bewaartermijn.

Slotbepalingen
Artikel 76.
In gevallen, die in het huishoudelijk reglement niet zijn geregeld, kan het bestuur voorzien.
Artikel 77.
De Statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen zijn te allen tijde bij
het bestuur beschikbaar en/of via het internet te raadplegen.

Overzicht van wijzigingen
-Huishoudelijk Reglement (HR) vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV) op 31

oktober 2012
-In de AV van 23 april 2018 is aan het HR een nieuw artikel inzake ‘privacy’ toegevoegd i.v.m.
het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei
2018. Dit artikel is ingevoegd als nieuw artikel 75, de bestaande slotartikelen 75 en 76 zijn
hernoemd als artikel 76 en 77.
-In de AV van 15 oktober 2018 zijn de artikelen 15, 17 en 19 inzake introductie aangepast.
Introducees betalen een door het bestuur te bepalen (kleine) vergoeding voor het gebruik van
boten en/of het krachthonk. De introductieperiode is verruimd van 2 x 2 dagen per jaar naar 5 x
5 dagen per jaar.
-In de AV van 15 oktober 2018 is aan artikel 69 inzake kleding toegevoegd, dat leden zo veel
als mogelijk duidelijk zichtbare kleding dragen.

