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Huishoudelijk reglement
Amersfoortse watersportvereniging
“De Eemkruisers”
Inleiding
Het huishoudelijk reglement samen met het havenreglement, het reglement
voor het clubhuis aangevuld met de AVG- alsmede de camera beveiliging
verklaring vormen tezamen met de statuten het door de algemene vergadering
aangenomen en vastgestelde leidraad van de vereniging. Wijziging(en) van dit
huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht door het
volgen / nakomen van de in de statuten vastgestelde regels. Bepalingen in dit
reglement, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet bindend.

Artikel 1;
Algemene bepalingen
De rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de statuten van de
vereniging en de daaruit voortvloeiende reglementen

Artikel 2;
Toelating nieuwe leden;
1. Elk persoon van 16 jaar en ouder kan lid worden van de vereniging. Zij kunnen
daartoe het toelatingsformulier volledig ingevuld op sturen naar het bestuur
van de vereniging. Het bestuur kan de aanvraag tot lidmaatschap afwijzen en
zal de aanvrager hiervan in kennis stellen. Het bestuur is tevens bevoegd tot
het invoeren van een ledenstop. Dit na een akkoord van de algemene
ledenvergadering.
2. Toetreding als lid geschiedt altijd voor een geheel verenigingsjaar. Het
verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het lidmaatschap gaat in nadat
door de penningmeester het verschuldigde bedrag en/of bedragen is/zijn
ontvangen. De verschuldigde tarieven staan genoemd in het door de algemene
ledenvergadering jaarlijkse vastgestelde tarievenlijnlijst.
3. Elk nieuw lid krijgt de beschikking over 1 key tag. (of toegang pas)
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Artikel 3;
Rechten en plichten behorend bij het lidmaatschap;
Nadat het lidmaatschap is aangegaan wordt van het lid verwacht:
1. Dat het lid kennis heeft genomen van de inhoud van de statuten en
reglementen van de vereniging;
2. Dat het lid zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging;
3. Dat het lid zijn lidmaatschap verplichtingen alsmede de hiermee gepaard
gaande financiële verplichtingen nakomt.
4. Het toewijzen van een ligplaats aan een lid, alsmede het vervallen en
ontnemen van het recht van een lid gebruik te maken van de aan hem of haar
toegewezen ligplaats is geregeld in het Reglement voor de Haven en het
Haventerrein.
5. Van elk lid wordt verwacht dat hij / zij de reglementen respecteert en indien
noodzakelijk zijn / haar medeleden op een fatsoenlijke wijze attendeert op zijn
/ haar gedrag en / of verantwoordelijkheid.
6. Leden dienen het bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen omtrent
wijziging van naam, adres, woonplaats, e-mailadres alsmede het
telefoonnummer.
7 Onderhoudswerkzaamheden aan de haven en het haventerrein
 Diverse onderhoudswerkzaamheden op en rond de haven, het haventerrein
en op het haventerrein geplaatste accommodaties, zullen door de leden
zelf uitgevoerd worden. Elk lid is verplicht om naar eigen vermogen hieraan
mee te werken. (minimaal 2x per jaar). De uit te voeren werkzaamheden
worden in overleg met het bestuur bepaald en verdeeld. Voor het
uitvoeren van werkzaamheden kunnen alle leden door de havenmeester
benaderd worden.
 Bij het niet nakomen van de afspraak om deel te nemen aan de uitvoering
van de hierboven vermelde werkzaamheden zonder opgaaf van reden, zal
het bestuur overgaan u een boete in rekening te brengen van 50,00 euro
voor het eerste verzuim oplopend tot 100,00 euro voor het tweede
verzuim. Bij een derde verzuim volgt een door het bestuur opgelegde
schorsing.
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Artikel 4;
Opzeggen lidmaatschap en/of ligplaats;
Voor het opzeggen van een ligplaats door een lid zijn de volgende regels en
voorwaarden van toepassing:
1. Voor het opzeggen van een ligplaats moet uiterlijk 1 november van het
lopende verenigingsjaar de schriftelijke opzegging door het bestuur ontvangen
zijn;
2. Bij opzegging van de ligplaats voor of op 1 november van het desbetreffende
verenigingsjaar zal er geen liggeld voor het hierop volgende verenigingsjaar in
rekening worden gebracht;
3. Het lid dat zijn ligplaats heeft opgezegd mag zijn vaartuig tot uiterlijk 2
maanden na de datum van opzegging in de haven laten liggen, dit om het lid in
de gelegenheid te stellen het vaartuig over te kunnen dragen of deze naar
elders over te brengen;
4. Indien het vaartuig na 2 maanden na de datum van opzegging door wat voor
reden/oorzaak dan ook in de haven blijft liggen zal per dag box huur als lid
passant per meter bootlengte in rekening worden gebracht
5. Bij het opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging vervallen per direct
alle rechten en het gebruik van alle faciliteiten welke de vereniging de leden te
bieden heeft.

Artikel 5.
Contributies, entreegelden, liggelden en tarieven
1. De inschrijfgelden voor leden, de contributies voor leden, de tarieven
aangaande liggelden, stallinggelden, passantengelden hellinggelden,
elektriciteitsverbruik, administratiekosten bij te late betaling, en dergelijke
worden jaarlijks aangepast, na goedkeuring van de algemene
ledenvergadering. Bij wanbetaling (6 maanden betalingsachterstand) kan de
vordering aan een incassobureau worden overgedragen.
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2.

3.

4.

Inschrijfgelden, contributies, liggelden en stallinggelden zijn aan de vereniging
verschuldigd en worden in het geheel bij vooruitbetaling of door middel van de
automatische incasso in maandelijkse termijnen aan de penningmeester van
de vereniging voldaan. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Jaarnota’s
met het verschuldigde bedrag voor het betreffende boekjaar zullen in de
eerste helft van januari van dat betreffende boekjaar door de penningmeester
verzonden worden. Jaarnota’s dienen, binnen de op de nota vermelde
periode(s) te worden voldaan. Betaling geschiedt uitsluitend per automatische
incasso of door middel van een bankoverschrijving van het lid. Bij gedeelde
betaling door middel van de automatische incasso zal het maandelijks
verschuldigde bedrag van de rekening worden afgeschreven en dient men zorg
te dragen voor voldoende saldo. Indien de maandelijkse incasso niet kan
worden geïncasseerd, ontvangt u een factuur voor het openstaand
maandbedrag aangevuld met de administratiekosten. Indien deze factuur niet
kan worden voldaan binnen het gestelde betalingstermijn van 14 dagen, zal de
incasso afspraak door de penningmeester worden ontbonden. Waarna u een
rekening ontvangt voor het resterende openstaand jaar bedrag verhoogd met
de administratie kosten van € 25,- .
Indien, bij betaling in het geheel, het aan de vereniging totaal verschuldigde
bedrag op de nota vermelde periode of datum van het desbetreffende
verenigingsjaar door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in
gebreke zijnde lid eenmaal een aanmaning en wordt het totaal verschuldigde
bedrag verhoogd met de administratiekosten.
Indien het aan de vereniging totaal verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd
met de administratiekosten voor een te late betaling, niet vóór 1 juli volgend
op het desbetreffende verenigingsjaar is voldaan, wordt door het bestuur de
vordering uit handen gegeven aan een incassobureau en zijn alle daaruit
voortvloeiende kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. In geval het
openstaand bedrag niet uitvoerbaar is door een incasso bureau, zal de
havenmeester indien het om een stalling van een pleziervaartuig gaat het
vaartuig aan de ketting leggen.
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Het desbetreffende lid heeft dan alsnog zeven dagen tijd om aan zijn of haar
verschuldigde betalingskosten te voldoen. Indien ook hier niet op gereageerd
wordt zal het lid worden ontzet uit het lidmaatschap en het pleziervaartuig op
rekening van het des betreffende lid uit de haven of van het haventerrein
worden verwijderd. De te volgen procedure is omschreven in de statuten
(Artikel 8, lid 3) van de vereniging.

Artikel 6.
Samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf door de
algemene ledenvergadering gekozen bestuursleden. Het bestuur is
samengesteld uit onder andere: de voorzitter secretaris, penningmeester,
havenmeester en algemeen adjunct.
2. Het bestuur werkt volgens een door de ledenvergadering akkoord bevonden
takenpakket.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene
ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander
bestuurslid. In bijzondere gevallen kan het bestuur vragen een technisch
voorzitter aan te stellen. Deze technisch voorzitter dient door de ALV
geaccepteerd te worden om deze tijdelijke rol te mogen vervullen.
4. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt
zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en
van het bestuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is
opgedragen. De voorzitter is tevens de contactpersoon voor de door het
bestuur ingestelde commissies, met uitzondering van de haven commissie dit
omdat de havenmeester zitting heeft in het bestuur. Bestuursleden maken
geen deel uit van de geschillen commissie. Commissies staan vrij een
bestuurslid uit te nodigen voor advies of participatie.
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6.

7.

8.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is bevoegd (samen
met de bestuursleden welke deel uitmaken van het dagelijks bestuur) tot het
doen van betalingen, indien door de vereniging verplichtingen zijn aangegaan
of indien aan de vereniging verplichtingen zijn opgelegd. Tevens voert de
penningmeester de administratie van de eigendommen W.S.V. “De
Eemkruisers” alsmede al het materieel van de vereniging, inhoudende een
duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.
De penningmeester betaald uitsluitend betalingen, welke door een ander
bestuurslid zijn gefiatteerd indien dat bedrag hoger is dan €.200,00. Het limiet
voor betalingen bedraagt maximaal €.1000,00 per dag. Bij hogere bedragen
dient de voorzitter of bij diens afwezigheid de secretaris voor akkoord te
fiatteren. Bij betalingen of het aangaan van aanpassingen binnen de vereniging
welke hoger zijn dan €.3000,00 buiten de begroting, dient te alle tijden de
ledenvergadering akkoord te gaan met een meerderheid van stemmen.
De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in
artikel 12 lid 1 van de statuten, verslag over de financiële situatie van de
vereniging en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken
omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het
afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring.
De penningmeester legt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in
artikel 12, lid 1 van de statuten, de begroting voor het komende
verenigingsjaar voor ter vaststelling.
De secretaris voert de correspondentie, stelt de notulen op van alle
vergaderingen, roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt
op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de
statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen
verenigingsjaar. De secretaris is verantwoordelijk voor en het uitvoeren van de
ledenadministratie. Dit kan of zelfstandig of middels een daartoe
samengestelde commissie. De leden van de commissie dienen een volledige
geheimhouding in acht te nemen aangaande de gegevens welke in het bestand
vermeldt staan.
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9.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks
bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen
voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige
beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere
bestuursvergadering.
10. Het bestuurslid met de functie algemeen adjunct staat waar nodig de overige
bestuursleden bij.
11. De taken van de havenmeester zijn opgenomen in het Reglement voor de
Haven en het Haventerrein.
12. Bij ontstentenis of belet van het bestuur, zal de dagelijkse leiding, tot de eerst
komende algemene ledenvergadering, berusten bij een continuïteitscommissie. De continuïteitscommissie zal bij voorkeur bestaan uit één of
meerdere oud bestuursleden. Deze drie leden worden door de algemene
ledenvergadering gekozen, voor een termijn welke samenvalt met de duur van
hun lidmaatschap.

Artikel 7.
Algemene ledenvergadering
1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering de agenda vast.
2. De agenda voor de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid1
van de statuten, bevat tenminste de volgende agendapunten:
1) Mededelingen van de voorzitter;
2) Vaststellen quorum (percentage);
3) Gevolgd door de accordering /vaststellen van de agenda;
4) Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
5) Ingekomen te behandelen stukken;
6) Verslag van: de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
Verslag van: de ingestelde commissies over het afgelopen verenigingsjaar;
7) Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen
verenigingsjaar;
8) Verslag kascommissie;
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9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)




Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid van het
vereniging (boek)jaar.
Vaststellen begroting voor het huidige verenigingsjaar
Het kiezen / aanvullen van de kascontrole commissie.
Het vaststellen van de contributie, inschrijfgelden alsmede de tarieven
voor het volgend vereniging (boek)jaar.
Kiezen en/of (her)benoemen van de bestuursleden, de
continuïteitcommissie alsmede de leden welke zitting hebben in de
commissie voor beroep.
Rondvraag m.b.t. geagendeerde en of ingebrachte stukken;
Nawoord van de voorzitter.

De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens de
vergadering te verdagen. En zal een nieuwe uitnodiging worden uitgeschreven.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering schriftelijk in functie
gekozen. Overige leden worden schriftelijk binnen het bestuur gekozen.
Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden
niet geldig bevonden.

Artikel 8.
Bestuursvergaderingen.
1. De voorzitter roept minimaal vier maal per jaar een vergadering van het
bestuur bijeen.
2. Indien tenminste twee leden van het bestuur schriftelijk een daartoe strekkend
verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken
na ontvangst van dit verzoek een vergadering van het bestuur te beleggen.
3. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt tenminste één
week voor de dag van de vergadering en moet de agenda vermelden, welke
door de voorzitter is vastgesteld.
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4.

5.

6.

In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten worden
genomen, tenzij tenminste een meerderheid van de leden van het bestuur
aanwezig is.
In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van
stemmen genomen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. De
genomen besluiten worden gepubliceerd middels een nieuwsbrief, welke door
de secretaris wordt samengesteld.
De commissie voorzitter kan deel nemen aan de bestuursvergadering
aangaande zijn aandeel te verduidelijken.

Artikel 9.
Instellen commissies door het bestuur.
Het bestuur kan indien zij dit noodzakelijk acht een commissie samenstellen,
die opdracht(en) voor hen uitvoert. Elke commissie benoemt uit haar leden
een commissie voorzitter. De commissie voorzitter geeft sturing aan de
commissie en draagt zorg voor de agenda’s en verslagen van de overleg
bijeenkomsten. De verslagen worden minimaal twee maal per jaar besproken
met het bestuur. Indien de commissie de aanbevelingen welke zij hebben
voorgedragen aan het bestuur niet kunnen uitvoeren, volgt altijd een overleg
tussen het voltallig bestuur en het voltallig commissie, met als doel om tot een
oplossing te komen. De leden van de commissies moeten bij de leden van de
vereniging bekend worden gemaakt door vermelding op de website en het
mededelingen bord. De commissies kunnen op de algemene ledenvergadering
zich voorstellen en hun werkzaamheden uiteen zetten.
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Artikel 10;
Hoofdelijk aansprakelijkheid bestuur.
1. In geval van faillissement van de vereniging kan elk bestuurslid, tegenover de
boedel hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor het ontstane tekort,
indien blijkt dat het bestuur en/of een van de bestuursleden zijn of haar taak
kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
2. Een bestuurslid is niet aansprakelijk indien aantoonbaar is dat de
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden.
3. Een taak en functieomschrijving zal deel uitmaken van de toebedeelde taken,
welke bij zijn haar functie als bestuurslid behoren.
4. Tevens zullen alle vergaderingen te weten “de algemene ledenvergadering,
alsmede de bestuursvergaderingen” voor akkoord moeten worden
ondertekend door het dagelijks bestuur.
5. Het is aan een zittend bestuur, om een zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheid verzekering af te sluiten.
6. De bestuurders zijn in staat te alle tijden in het belang van de vereniging te
beslissen en bevragen elkaar daar kritisch op.
7. Bestuurders met tegenstrijdige belangen kunnen niet aan de beraadslagingen
of besluitvorming daarover deelnemen.

Artikel. 11 Camera toezicht
Protocol
1. Oorzaak en noodzaak voor het instellen van camera toezicht is gelegen in
verzoeken tijdens de algemene ledenvergadering van 2018, 2019 en 2020.
Besloten is tot aanschaf en in gebruikstelling van cameratoezicht in het
clubhuis en op het buitenterrein van onze vereniging. Onderstaand protocol
geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het
cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de
bezoekers van het haven complex.
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2.

3.

4.

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
van de vereniging.
De doelstelling van het cameratoezicht zal, naast de preventieve werking die er
vanuit gaat, het creëren van rust en een gevoel van veiligheid onder de
bezoekers van de haven zijn. Bovendien zal het cameratoezicht in geval van
incidenten duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee
samenhangend een goede afhandeling daarvan.
Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:
• Het beschermen van eigendommen leden en vereniging;
• Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
• Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de bezoekers;
 Het voorkomen van plaatsen van afval/grofvuil daar waar het niet hoort;
• Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.
In verband met privacy is bekend gemaakt dat de camera’s 24 uur per dag
werken. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een
persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan
ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy. Het
bestuur zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de
bezoekers te waarborgen.
Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door de vereniging openbaar
worden gemaakt. Via de website van de vereniging wordt dit protocol ter
beschikking gesteld aan ieder die daarin geïnteresseerd is. Het bestuur van de
vereniging heeft bij de ingang van het terrein en bij de invaart van de haven
een bord geplaatst waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem in
gebruik is. De beelden worden enkel en alleen gebruikt voor het hierboven
omschreven doel.
De procedure en bevoegdheden zijn als volgt gedefinieerd, de beelden kunnen
slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor
onderzoek:
• Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk
Reglement;
• Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden.
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Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties
ondernomen:
• Overtreding van het huishoudelijk reglement (HR):
het bestuur van de vereniging neemt contact op met de bezoeker. De
bewuste bezoeker(s) of aannemelijk aan de bezoekers gelieerde overtreder
wordt door de het bestuur op het gedrag aangesproken, op voorwaarde dat
de camerabeelden een duidelijk signalement laten zien. Opgenomen
beelden kunnen worden getoond aan de personen die op deze beelden
voorkomen en afgehandeld.
• Vernieling en overige criminaliteit:
het bestuur van de vereniging doet altijd aangifte bij de politie. Beelden
worden aan de politie overgedragen. Het bestuur van de vereniging
verhaalt de kosten van herstel zoveel als mogelijk op de dader.
Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de bestuursleden
van de vereniging en de installateur. Deze personen zijn met uitzondering van
de installateur bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media
of op papier. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader
van instructie of onderhoud gebeurt.
In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld
worden als er geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde
personen en eventueel de vragende opsporingsambtenaar.
Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit recht
uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van de
vereniging. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op beelden van de
persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na
vertoon van geldige legitimatie overgedragen.
Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt pas plaats
na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door een opsporing
ambtenaar of Officier van Justitie.

Pagina 13 van 16

07-10-2021

V3.0

Huishoudelijk reglement
Amersfoortse watersportvereniging
“De Eemkruisers”
Vervolg Artikel. 11.
5.

6.

7.

8.

De recorder staat opgesteld in het verenigingsgebouw in een afgesloten
ruimte. Beelden kunnen in de betreffende ruimte en via een beveiligde
internetverbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is
voorzien van een wachtwoord, dat uitsluitend bekend is en zal blijven bij het
bestuur van de vereniging.
De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen,
indien niet apart veiliggesteld vanwege redenen zoals in artikel 4 genoemd, na
maximaal 28 dagen automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de
oudste opnames als eerste worden overschreven.
Het bestuur heeft de mogelijkheid in geval van calamiteiten via een beveiligde
applicatie contact te maken met het camera systeem om de beelden life te
volgen.
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om
inzage en verstrekking dienen uitsluitend te worden ingediend bij het bestuur
van de vereniging. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt
gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te
leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.
Tot slot, als om een dringende reden van het protocol moet worden
afgeweken, is het bestuur van de vereniging bevoegd om hiertoe een besluit te
nemen.

Artikel 12.
Geschillen Commissie
De commissie van beroep bestaat uit een oneven aantal leden en is gekozen
door de algemene ledenvergadering. Deze treedt in werking indien zij daartoe
wordt ingeroepen door:
a. een lid, of
b. een geschorst lid, of
c. het bestuur.
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De commissie deelt schriftelijk de bevindingen mee aan het bestuur. Waarna
de commissie voorzitter het standpunt mondeling weergeeft aan de algemene
ledenvergadering. Het geschorste lid kan tijdens de ledenvergadering zijn
standpunt kenbaar maken, waarna de vergadering tot stemming kan overgaan
omtrent royement van het desbetreffende lid en of leden.

Artikel 13.
Verenigingsvlag
1. De verenigingsvlag bestaat uit een wimpel, waarvan de linker onder- en
bovenhoek een rode driehoek en de rechte onder- en bovenhoek een witte
driehoek vormt. Boven en onder worden gescheiden door een blauwe streep.
In de bovenste witte driehoek staat een rode E en in de onderste witte
driehoek een rode K.
2. Ieder lid is verplicht op zijn of haar pleziervaartuig de verenigingsvlag zichtbaar
te voeren bij alle door de vereniging georganiseerde evenementen.
3. De verenigingsvlag is bij aangaan van het lidmaatschap gratis op te halen bij de
havenmeester. Bij vervanging worden de kosten in rekening gebracht.

Artikel 14.
Donateurs
Een donateur is een natuurlijk persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële
bijdrage levert aan de vereniging. Donateurs worden uitgenodigd deel te
nemen aan bepaalde (feestelijke) activiteiten van de vereniging.
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Artikel 15.
Slotbepaling
 Gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien,
beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene
ledenvergadering
 Eventuele vragen, suggesties en/of klachten kunnen, wel of niet schriftelijk
aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Tevens kunnen de leden gebruik
maken van de postbox welke aanwezig is in het clubhuis van de vereniging.
Deze worden in de eerstkomende bestuursvergadering behandeld. Indien
nodig zal het bestuur de indiener uitnodigen om het gestelde mondeling
toe te lichten. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk door het secretariaat
aan betrokkene verzonden.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering,
gehouden op 07-10-2021 te Amersfoort,
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