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Watersportvereniging 

De Kreupel 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Dit reglement geeft nadere regels op grond van artikel 23 van de statuten van de vereniging. 

Vastgesteld door de ALV van 27 oktober 2017. 

Alle eerdere Huishoudelijk Reglementen zijn hiermee vervallen. 
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Artikel 1: Begripsbepalingen en definities 
 
De vereniging verstaat onder 
a A-lid: A-lid als bedoeld in art. 4, eerste lid van de Statuten; 
b B-lid: B-lid als bedoeld in art. 4, eerste lid van de Statuten; 
c begunstiger: begunstiger als bedoeld in art. 4, derde lid van de Statuten; 
d begunstigersbijdrage: de minimum bijdrage als bedoeld in art. 4, derde lid onder b van de Sta-

tuten; 
e bestuur: bestuur als bedoeld in art. 11 van de Statuten; 
f jeugdlid: jeugdlid als bedoeld in art. 4, tweede lid van de Statuten; 
g jeugdlidmaatschap: het zijn van jeugdlid; 
h lid: lid als bedoeld in art. 4, eerste lid de Statuten; 
i lidmaatschap: het zijn van lid; 
j regio Westfriesland: - het gebied, volgens de gemeentelijke indeling op 1 januari 2017 be-

staande uit de gemeenten Alkmaar, Drechterland, Enkhuizen, Heer-
hugowaard, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer,  
Stede Broec; 

  - het gebied bestaande uit de voormalige gemeente Niedorp, zoals die 
heeft bestaan van 1 januari 1970 tot en met 31 december 2011; 

  - het gebied bestaande uit de voormalige gemeente Schagen, zoals 
die heeft bestaan tot en met 31 december 2012; 

  - het gebied van de voormalige gemeente Harenkarspel, zoals die 
heeft bestaan van 1 januari 1990 tot en met 31 december 2012. 

k  schuldenaar: hij van wie de vereniging geld of goederen te vorderen heeft; 
l verenigingsorgaan: publicatieblad van de vereniging, thans genaamd “De Kreupel”. 

 

Artikel 2: Procedure voor de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers 
 
1 a Het lidmaatschap respectievelijk jeugdlidmaatschap kan worden aangevraagd door een inge-

vuld en ondertekend aanmeldingsformulier aan het secretariaat te zenden; 
 b Het bestuur neemt in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van een aanvraagformu-

lier een voorlopige beslissing over de aanvraag; 
 c Het bestuur publiceert elke onder a bedoelde voorlopige beslissing tot toelating van een lid 

respectievelijk jeugdlid in het verenigingsorgaan; 
 d Indien binnen drie weken na publicatie van de aanvraag door tenminste vijf leden tegen de 

toelating schriftelijk bij het bestuur bezwaar is gemaakt, zal de eerstvolgende algemene le-
denvergadering (ALV) over de toelating beslissen; 

 e Indien geen gebruik is gemaakt van de onder e. bedoelde bezwaarmogelijkheid, is de aan-
vrager toegelaten als lid respectievelijk jeugdlid; 

 f Het jeugdlidmaatschap gaat bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd van een jeugdlid 
zonder verdere formaliteiten over in het lidmaatschap. 

 
2 a Elk nieuw lid respectievelijk jeugdlid dient zich vertrouwd te maken met de inhoud van de 

statuten en reglementen van de vereniging; 
 b Elk nieuw lid respectievelijk jeugdlid is bij toetreding inschrijfgeld verschuldigd. 
 
3 a Bij overlijden van een lid treedt de nabestaande samenlevingspartner van dit lid, of bij ont-

breken daarvan één der kinderen, in de rechten en plichten van het overleden lid; 
 b Het bestuur beslist, behoudens wettelijke regelingen, of een nabestaande direct voorafgaan-

de aan het overlijden samenlevingspartner van het lid is geweest; 
 c Elk A-lid kan één of meer B-leden tot mede-eigenaar benoemen van het vaartuig waarvoor 

hij zijn ligplaats aangewezen heeft gekregen; 
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 d Indien een A-lid gebruik heeft gemaakt van het hiervoor onder c bedoelde recht, geeft hij 
hiervan schriftelijk kennis aan het bestuur; 

 e Bij beëindiging van het lidmaatschap van het hiervoor onder d. bedoelde A-lid, wijst het be-
stuur, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten, de vrijkomende ligplaats bij 
voorrang toe aan een mede-eigenaar. Een zwaarwegende reden is in elk geval de situatie 
waarin een A-lid kort voor de voorgenomen verkoop van zijn schip de beoogd koper aanwijst 
tot mede-eigenaar, 

4 a Begunstigers kunnen zich inschrijven door een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformu-
lier aan het secretariaat te zenden; 

 b Het bestuur neemt in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van een inschrijvingsfor-
mulier een beslissing over de inschrijving; 

 c Het bestuur geeft aanvrager schriftelijk bericht van de in dit lid onder a. bedoelde beslissing; 
 d Het bestuur publiceert elke in dit lid onder a. bedoelde beslissing tot toelating van een be-

gunstiger in het verenigingsorgaan. 
 
5 a Het bestuur stelt jaarlijks de begunstigersbijdrage vast.  
 

Artikel 3: Contributie, liggelden, passantengeld en overige heffingen 
 
1 a De ALV stelt jaarlijks de tarieven voor het daaropvolgende jaar vast voor contributie, liggel-

den, passantengeld, winterstalling, diensten en overige heffingen; 
 b Het bestuur publiceert de tarieven onder a jaarlijks in het verenigingsorgaan; 
 c Leden en jeugdleden die tussen 1 september en 31 december zijn toegelaten zijn voor het 

jaar van toelating 50% van de contributie verschuldigd. 
 
2 Leden en jeugdleden machtigen de vereniging om de door hen verschuldigde bedragen met au-

tomatische incasso te innen. 
 
3 a De vereniging int de verschuldigde bedragen voor contributie, inschrijfgelden en liggelden 

jaarlijks op of omstreeks 1 maart; 
 b De vereniging int de verschuldigde bedragen voor de winterstalling op of omstreeks 1 de-

cember. 
 
4 Bezwaren tegen door de vereniging geïnde bedragen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na inning 

schriftelijk aan de penningmeester kenbaar te worden gemaakt. 
 

Artikel 4: Wanbetaling 
 
1 Indien de in artikel 3, tweede lid bedoelde automatische incasso niet mogelijk is gebleken, 

maant de penningmeester de schuldenaar schriftelijk tot betalen. 
 
2 Indien binnen 4 weken na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft plaats-

gevonden, verzendt de penningmeester schriftelijk een tweede aanmaning. Het verschuldigde 
bedrag wordt daarbij met 5% verhoogd, met een minimum van € 10. 

 
3 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 4 weken na de tweede aanmaning is voldaan, stelt 

de penningmeester vast dat er sprake is van wanbetaling, en dat de schuldenaar zijn verplich-
tingen jegens de vereniging niet is nagekomen. Het bestuur draagt er in dat geval zorg voor dat 
het lidmaatschap eindigt door opzegging. 

 
4 Indien sprake is van de in het derde lid beschreven situatie, houdt het bestuur eigendommen 

van de betreffende schuldenaar, voor zover die eigendommen zich op het terrein van de vereni-
ging bevinden, onder zijn beheer tot de schuldenaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
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5 Alle kosten die de vereniging maakt als gevolg van wanbetaling komen voor rekening van de 

schuldenaar. 
 

Artikel 5: opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap 
 
1 Indien een lid of jeugdlid de statuten en reglementen niet naleeft of herhaaldelijk door zijn ge-

drag aanstoot geeft, kan het bestuur vaststellen dat betrokkene zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt. 

 
2 Indien het bestuur heeft vastgesteld dat een lid of jeugdlid zijn verplichtingen jegens de vereni-

ging niet nakomt, kan het bestuur betrokkene bevoegdheden ontnemen, of hem één of meer 
van zijn rechten jegens de vereniging ontzeggen. 

 
3  a Indien het bestuur opzegging, als bedoeld in art. 7, eerste lid onder c van de statuten, van 

het lidmaatschap, overweegt, hoort het bestuur betrokken lid voordat het een besluit terzake 
neemt. 

 b. Indien het bestuur opzegging, als bedoeld in art. 7, eerste lid onder c van de statuten, van 
het jeugdlidmaatschap overweegt, hoort het bestuur betrokken jeugdlid voordat het een be-
sluit terzake neemt. Voor het horen nodigt het bestuur ook een der ouders of verzorgers uit. 

 
4 Indien hiertoe naar het oordeel van het bestuur voldoende redenen aanwezig zijn, kan het be-

stuur de opzegging van het lidmaatschap of jeugdlidmaatschap opheffen. 
 

5 a Indien hiertoe naar het oordeel van het bestuur voldoende redenen aanwezig zijn, kan het 
bestuur de ALV voorstellen de opzegging het lidmaatschap of jeugdlidmaatschap te laten 
volgen door ontzetting uit het lidmaatschap respectievelijk jeugdlidmaatschap; 

 b De ALV ten behoeve van een besluit over ontzetting dient binnen 2 maanden na de opzeg-
ging te worden belegd. Het betreffende lid krijgt in die ALV gelegenheid het woord over zijn 
zaak te voeren. 

 
6 Het bestuur meldt alle opzeggingen en ontzettingen in het verenigingsorgaan. 
 
7 Het bestuur meldt ontzettingen uit het lidmaatschap aan het KNWV. 
 

Artikel 6: Bestuur 
 
1 De meerderheid van het bestuur dient woonachtig te zijn in de regio Westfriesland. 
 
2 Op grond van art. 14, derde lid van de statuten benoemt het bestuur in elk geval: 
 a Een havencommissie of havenbeheerder; 
 b Een wedstrijdcommissie of een wedstrijdcommissaris; 
 c Een opleidingscommissie of een opleidingscommissaris; 
 d Een evenementencommissie of een evenementencommissaris; 
 e Een barcommissie of een barcommissaris. 
 
3 Tot het besturen van de vereniging als bedoeld in art. 14, eerste lid van de Statuten behoort: 
 a het voorbereiden van besluiten van de ALV; 
 b het uitvoeren van de besluiten van de ALV; 
 c het opstellen van reglementen en contracten; 
 d het zonodig doen van voorstellen tot wijziging en aanpassing van reglementen en contrac-

ten; 
 e het bewaken van de naleving van de statuten, reglementen en contracten; 
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 f het voeren van het financiële beheer; 
 g het zorgdragen voor de havenzaken en het verenigingswerk; 
 h het zorgdragen voor het milieu en de veiligheid binnen de haven, op de terreinen en in de ac-

commodaties; 
 i het leggen en onderhouden van contacten; 
 j het overigens behartigen van de belangen van de vereniging in de ruimste zin des woords. 
 
4 a De voorzitter belegt de bestuursvergaderingen; 
 b Indien tenminste twee bestuursleden een bestuursvergadering wensen, belegt de voorzitter 

deze. 
 
5 a De voorzitter stelt de agenda voor de bestuursvergadering vast; 
 b De agenda wordt uitgebreid met een extra agendapunt indien tenminste twee bestuursleden 

daarom verzoeken; 
 c De bestuursvergadering kan alleen besluiten nemen indien meer dan de helft van de be-

stuursleden aanwezig is. 
 
6 a De voorzitter bepaalt de orde van de bestuursvergadering; 
 b Elk bestuurslid kan een voorstel doen over de orde van de bestuursvergadering; 
 c De voorzitter geeft de indiener van een ordevoorstel de gelegenheid zijn voorstel kort toe te 

lichten; 
 d Over een ordevoorstel wordt niet beraadslaagd; 
 e De voorzitter brengt een ordevoorstel direct na de eventuele toelichting door de indiener in 

stemming; 
 f De uitslag van de stemming als bedoeld onder e. is bepalend voor de orde van de vergade-

ring. 
 
7 a De voorzitter kan de behandeling van een onderwerp afsluiten; 
 b De voorzitter kan, al dan niet op verzoek van een bestuurslid, een onderwerp in stemming 

brengen; 
 c In een bestuursvergadering wordt altijd mondeling en hoofdelijk gestemd; 
 d Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. 
 
8 a De secretaris stelt van de bestuursvergaderingen notulen en een besluitenlijst op; 
 b De secretaris verspreidt de notulen en de besluitenlijst binnen 14 dagen na elke bestuursver-

gadering onder de bestuursleden; 
 c Het bestuur stelt de notulen en de besluitenlijst in de eerstvolgende bestuursvergadering 

vast. 
 

Artikel 7: Algemene Leden Vergadering (ALV) 
 
1 a Het bestuur stelt de agenda van de ALV op; 
 b De agenda wordt uitgebreid met een extra agendapunt indien tenminste 15 leden gezamen-

lijk daarom verzoeken; 
 c Elke stemgerechtigde deelnemer aan de ALV kan een initiatiefvoorstel doen; 
 d Elke stemgerechtigde deelnemer aan de ALV kan een voorstel amenderen. 
 
2 a De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering van de ALV; 
 b Elke stemgerechtigde deelnemer aan de ALV kan een voorstel doen over de orde van de 

vergadering; 
 c De voorzitter geeft de indiener van het ordevoorstel de gelegenheid zijn voorstel kort toe te 

lichten; 
 d Over een ordevoorstel wordt niet beraadslaagd; 
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 e De voorzitter brengt een ordevoorstel direct na de eventuele toelichting door de indiener in 
stemming; 

 f De uitslag van de stemming als bedoeld onder e is bepalend voor de orde van de vergade-
ring. 

 
3 a De voorzitter kan de behandeling van een onderwerp afsluiten; 
 b De voorzitter kan, al dan niet op verzoek van een stemgerechtigde, een onderwerp in stem-

ming brengen; 
 c Mondelinge, niet hoofdelijke stemming gebeurt door handopsteken; 
 d De voorzitter draagt er zorg voor dat de ALV over personen altijd schriftelijk stemt; 
 e Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau; 
 f Indien bij een stemming over personen op beide kandidaten evenveel stemmen zijn uitge-

bracht, volgt een herstemming; 
 g Indien bij de herstemming wederom op beide kandidaten evenveel stemmen zijn uitgebracht, 

beslist het lot. 
 
4 Het bestuur verspreidt de notulen als bedoeld in art. 18, tweede lid, binnen 12 weken na elke 

ALV onder de leden, jeugdleden en begunstigers. 
 

Artikel 8: Kascommissie 
 
1 a De ALV kiest een reserve kascommissielid; 
 b Elk jaar treedt het langstzittende kascommissielid af; 
 c Zodra een plaats in de kascommissie vacant is, stelt het bestuur, tenzij daartegen zwaarwe-

gende motieven zijn, aan de ALV voor om het reserve kascommissielid te benoemen tot kas-
commissielid; 

 d Zodra er geen reserve kascommissielid meer is, kiest de ALV een nieuw reservelid. 
 
2 De kascommissie: 
 a Controleert ter vervulling van haar taak tenminste éénmaal per jaar de boeken, rekeningen 

en bescheiden; 
 b Doet zonodig voorstellen aan het bestuur over het te voeren financiële beleid. 
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
 
De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade of letsel, tenzij de 
Vereniging aantoonbaar nalatig is geweest. 
 

Artikel 10: Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
Dit reglement kan alleen door de ALV worden gewijzigd. 

 

Artikel 11: Slotbepaling 
 
1 a In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eensluidend is, beslist het bestuur; 
 b Het bestuur raadpleegt over beslissingen als bedoeld onder a indien mogelijk vooraf de ALV; 
 c Indien raadpleging vooraf als bedoeld onder b niet mogelijk is, licht het bestuur over beslis-

singen als bedoeld onder a de ALV achteraf in. 
 
2 Dit reglement wordt aangehaald als “Huishoudelijk Reglement WSV De Kreupel”. 




