HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Contributie
Artikel 1.
1.1. De contributie voor de leden zal elk jaar opnieuw in de najaarsvergadering worden vastgesteld.
1.2. De leden met de leeftijd van 65 jaar en ouder, alsmede jeugdleden, genieten een korting op de
contributie van 50%.
1.3. Het innen van contributies zal door of vanwege het bestuur plaatsvinden.
1.4. Verschuldigde contributies dienen voor 1maart van het lopende verenigingsjaar zijn voldaan. Nieuwe
leden dienen de contributie en voor zover van toepassing entreekosten binnen 30 dagen na
factuurdatum te voldoen. Indien de verschuldigde contributies niet tijdig zijn voldaan, kan het in
gebreke zijnde lid in de daarop volgende najaarsvergadering tot royement worden voorgedragen.
Hiervan wordt het lid tenminste 1 maand voor de desbetreffende vergadering schriftelijk in kennis
gesteld.
1.5. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
1.6. De maximum contributieafdracht per gezin of daarmee gelijkgestelden, bedraagt hoogstens het
drievoudige van de vastgestelde som voor een stemgerechtigd lid.

Lidmaatschap
Artikel 2.
2.1. Het opnieuw aanvragen van lidmaatschap, na royement is uitsluitend mogelijk via een met
meerderheid van stemmen aangenomen besluit van de ledenvergadering.
2.2. Het lidmaatschap staat eveneens open voor niet actieve watersporters.
2.3. In het zgn. gezinslidmaatschap als ook bedoeld in artikel 1.6. worden alle opgegeven gezinsleden
dezelfde rechten toegekend als waren zij afzonderlijk lid.
2.4. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt overeenkomstig het daartoe bepaalde in de
goedgekeurde statuten van de vereniging.
2.5. Bij aanmelding van het lidmaatschap is een bedrag voor entreekosten, gelijk aan de dan geldende
jaarcontributie verschuldigd. Jeugdleden wier ouders lid zijn van de vereniging zijn van deze heffing
vrijgesteld.

Verenigingsorgaan
Artikel 3.
3.1. De vereniging kent een contactorgaan, dat tenminste 2x per jaar aan alle leden zal worden
toegezonden.
3.2. Naast alle officiële bestuursmeldingen, worden jaarverslagen van het secretariaat, de financiële
jaarverslagen, alsmede de agenda’s van de te houden vergaderingen hierin opgenomen.
3.3. Het verenigingsorgaan staat tevens open voor bijdragen van de leden, zowel in de vorm van artikelen
als ingezonden stukken.
3.4. De redactie van bedoeld orgaan zal bestaan uit 3 personen, waarvan tenminste 1 bestuurslid.
3.5. De redactie zal jaarlijks in de algemene jaarvergadering haar beleid ter goedkeuring voorleggen,
waarbij de redactieleden aftreden en terstond herkiesbaar zijn.

Activiteiten
Artikel 4.
4.1. Alle activiteiten bedreven onder de naam ‘De Helling’ zowel op watersportgebied als daarneven,
vereisen vooraf goedkeuring van het bestuur.

Commissies
Artikel 5.
5.1. Zowel het bestuur als de ledenvergadering heeft de bevoegdheid commissies te benoemen.

Algemeen
Artikel 6.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Het bestuur regelt de lonen van het in dienst zijnde personeel der vereniging en stelt als zodanig een
taakomschrijving vast.
Kosten verbonden aan het gebruik van materiaal en hulpwerktuigen van de vereniging worden door
het bestuur vastgesteld. De schade, direct of indirect aan vaartuigen ontstaan, is geheel voor
rekening van de eigenaar van het vaartuig ten behoeve waarvan het hulpwerktuig dienst deed. De
vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het bestuur heet het recht verder maatregelen van orde uit te voeren.
In alles waarin dit reglement niet voorziet handelt of beslist het bestuur.
Geen van de in dit reglement vermelde artikelen mag in strijd zijn met de statuten.
Met de goedkeuring van dit reglement zijn alle vorige uitgaven hiervan vervallen.
Wijzigingen op dit reglement behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering op de wijze als
statutair geregeld.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene vergadering van 10 november 1977.
Gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 7 mei 1981, 26 november 1981 en 22 april 1993.

Het Bestuur

