Huishoudelijk reglement
Almeerse Studentenroeivereniging Agon
Artikel 1
1. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden, ereleden en donateurs.
2. Op alle leden, ereleden en donateurs zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en
besluiten van het bestuur van roeivereniging Pampus onverminderd van toepassing.
Artikel 2

Donateurs

1. Regelgeving inzake donateurs is vastgelegd in de statuten.
Artikel 3

Aanmelding

1. Het verzoek tot lidmaatschap dient gedaan te worden door het invullen van een door het
bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier.
2. Degene die verzoek tot lidmaatschap indient, dient de zwemkunst machtig te zijn en dit op
het formulier te verklaren.
3. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de aanmeldingsformulieren worden bewaard.
4. Elk lid en elke donateur dient een wijziging in de gegevens die zijn ingevuld op het
aanmeldingsformulier of bij het worden van donateur zijn vermeld zo spoedig mogelijk
bericht te geven aan de secretaris.
5. Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het ingevulde en ondertekende
aanmeldingsformulier over de toelating als lid. In geval van een afwijzing, wordt het besluit
schriftelijk aan de verzoeker medegedeeld. In geval van een afwijzing, motiveert het bestuur
zijn besluit.
6. Degene die op grond van haar regelgeving geen lid mag worden van Roeivereniging Pampus,
mag eveneens geen lid worden van Almeerse Studentenroeivereniging Agon.
7. Tegen een afwijzing anders dan op basis van lid zes, staat beroep open bij de Algemene
Ledenvergadering.
8. Elk nieuw lid ontvangt een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle
documenten die overige verplichtingen van leden omschrijven. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen betreft het digitale exemplaren van deze documenten.
Artikel 4

Gedragingen

1. Leden en donateurs dienen zich te gedragen naar de voorschriften die bij of krachtens de
statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het bestuur zijn vastgesteld, alsmede
de aanwijzingen op te volgen van een bestuurslid of van een door het bestuur nadrukkelijk
en voor iedereen kenbaar daartoe aangewezen persoon.

Artikel 5

Toegang ledenvergaderingen

1. Leden en donateurs hebben toegang tot ledenvergaderingen.
2. Belanghebbenden anders dan bedoeld in het eerste lid hebben na aanmelding toegang tot
ledenvergaderingen.
3. Stemrecht op ledenvergaderingen heeft eenieder die lid is van de vereniging op het moment
dat de ledenvergadering plaatsvindt.
Artikel 6

Opzegging

1. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk door middel van een aangetekend
verzonden of in persoon aan een lid van het bestuur overhandigd schrijven. In dit schrijven
wordt in ieder geval de datum van opzegging vermeld.
2. Opzegging zal schriftelijk door het bestuur worden bevestigd.
Artikel 7

Verenigingskleuren en –kleding

1. Het blad van de riem is blauwkleurig en is voorzien van het embleem van de vereniging,
uitgevoerd in geel, alsmede een brede, diagonale witte streep, begrensd door twee smallere
gele strepen.
2. De vlag van de vereniging heeft een blauwe achtergrond en is voorzien van een wit ruit met
daarin het logo van de vereniging.
3. De officiële roeikleding bestaat uit een shirt en een broek in de kleur blauw, met gele, zwarte
en witte accenten, of uit een roeipak, uitgevoerd in dezelfde kleuren.
4. Het dragen van officiële roeikleding is verplicht bij officiële wedstrijden van de KNRB,
regionale bonden en andere FISA-bonden, tenzij deze bonden anders bepalen.
Artikel 8

Publicatie van mededelingen en besluiten

1. Besluiten en mededelingen van het bestuur worden per e-mail verstuurd aan alle leden en
donateurs.
2. Bestuursmededelingen en -besluiten die op de in lid 1 bedoelde wijze zijn gepubliceerd,
worden geacht aan ieder lid bekend te zijn gemaakt.
Artikel 9

Bestuur

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor en belast met:
1. de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging;
2. het doen van beleidsvoorstellen aan de ledenvergadering;
3. de uitvoering van het beleid, zoals dat door de ledenvergadering is goedgekeurd, al
dan niet door het vaststellen van reglementen;
4. de uitvoering van de overige besluiten genomen door de ledenvergadering;
5. en het toezicht op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en
andere reglementen bij of krachtens besluiten van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen conform de begroting. Uitgaven boven de
drieduizend euro vereisen instemming van de ALV.
3. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur, wordt door het
bestuur vastgesteld.
Artikel 10

Onverenigbaarheden
1. Een bestuurslid kan geen lid worden van de kascontrolecommissie en vice versa.

Artikel 11

Sancties

1. Wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen, wangedrag of grove nalatigheid kan
het bestuur een lid schorsen of in uiterste gevallen het lidmaatschap opzeggen.
2. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan:
1. het in opspraak brengen van de vereniging;
2. het schaden van de belangen van de vereniging of de roeisport;
3. het zich niet houden aan het bepaalde in statuten en reglementen en de besluiten
van de organen van de vereniging;
4. het niet opvolgen van instructies of aanwijzingen door of namens het bestuur
gegeven;
5. en ander onbehoorlijk gedrag.
3. Als een schorsing wordt opgelegd, houdt dit in, dat het lid de toegang tot alle evenementen
en reguliere verenigingsactiviteiten in die periode is ontzegd.
4. In aanvulling op het bovenstaande kan het bestuur via de daarvoor bestemde kanalen
roeivereniging Pampus verzoeken aanvullende maatregelen te nemen, zoals omschreven in
de statuten en reglementen van deze vereniging.
5. Indien het bestuur overweegt tot schorsing of opzegging van het lidmaatschap over te gaan,
zal het daartoe niet besluiten voordat het betrokken lid gehoord is of daartoe in de
gelegenheid is gesteld.
6. Indien de mogelijke schorsing of opzegging van het lidmaatschap een minderjarig lid betreft,
worden diens wettelijke vertegenwoordigers uitgenodigd als toehoorders aanwezig te zijn bij
de hoorzitting.
7. Besluiten tot schorsing en ontzegging worden op de in artikel 8 omschreven wijze
gepubliceerd.
Artikel 12

Commissies

1. Ter bevordering van de goede gang van zaken kan het bestuur, onverminderd eigen
verantwoordelijkheid, commissies bestaande uit leden instellen.
2. Iedere door het bestuur ingestelde commissie valt onder de verantwoordelijkheid van ten
minste één bestuurslid.
3. Bij instelling van een commissie stelt het bestuur de taken vast; de commissie voert
werkzaamheden uit binnen door het bestuur aangegeven mandaat.
4. Elke commissie kent een voorzitter die verantwoording aflegt aan het bestuur.
5. Als het in het tweede lid bedoelde bestuurslid zelf zitting neemt in een commissie en niet
expliciet een ander lid als voorzitter van de commissie is benoemd, treedt dat bestuurslid op
als voorzitter van die commissie.
6. Een commissie bestaat uit tenminste twee leden.
7. Het verantwoordelijk bestuurslid voor een commissie heeft het recht
commissievergaderingen bij te wonen.
8. Een commissie kan een penningmeester benoemen.
9. De penningmeester van een commissie dient direct gevolg te geven aan een verzoek van de
penningmeester om de financiële administratie in te zien.
10. Indien in een commissie niet expliciet een penningmeester is benoemd, treedt de voorzitter
van die commissie tevens op als penningmeester, in de zin van het achtste lid.

Artikel 13

Schade, aansprakelijkheid, verhaal

1. Een ieder die aanwezig is op een door de vereniging georganiseerde activiteit en schade
veroorzaakt van welke aard dan ook aan de vereniging en/of een derde is verplicht die
schade te vergoeden. Voor zover het schade aan een derde betreft, vrijwaart de veroorzaker,
voor zover dat noodzakelijk is, de vereniging daarvoor.
2. Indien schade naar mening van het bestuur te wijten is aan opzet, schuld of nalatigheid van
één of meer leden, wordt het bedrag van de schade, vastgesteld door het bestuur, aan de
betrokken leden in rekening gebracht. Voor zover niet het gevolg van opzet, schuld of
nalatigheid, komen beschadigingen aan roeimaterieel van de vereniging, indien deze schade
voor herstel in aanmerking komt, voor rekening van de vereniging.
3. Indien daartoe naar het oordeel van het bestuur termen aanwezig zijn, kan het op de
gebruiker te verhalen schadebedrag lager worden gesteld dan het schade bedrag.
4. De schadevergoeding dient binnen 14 dagen na een schriftelijk vordering te zijn voldaan.
5. Verhaal van de schade op de gebruiker laat de mogelijkheid van het bestuur tot het opleggen
van een verdere sanctie onverlet.
Artikel 14

Eigen verantwoordelijkheid leden

1. De vereniging neemt generlei verantwoordelijkheid op zich voor persoonlijke eigendommen,
welke dan ook, aan wie dan ook toebehorende, zich waar en hoe dan ook bevindende in een
boot van de vereniging of een voor een verenigingsactiviteit gebruikte accommodatie.
Artikel 15

Slotbepaling

1. Daar waar dit document niet in voorziet, beslist het bestuur.

