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Huishoudelijk reglement  
De vereniging  

Art. 1.    
De vereniging stelt zich ten doel de watersport in de meest uitgebreide zin te bevorderen en 

tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:  

a. Steun te verlenen in het beoefenen van de watersport door die leden, die over eigen 

materiaal beschikken.  

b. Het organiseren van instructieve en andere bijeenkomsten, de watersport 

betreffende.  

c. Haar leden aan wedstrijden te doen deelnemen.  

d. Het organiseren van wedstrijden.  

e. Het in leven roepen van onderafdelingen, welke een bepaalde groep van leden in 

staat stelt een tak van watersport te beoefenen. Als takken van watersport kunnen onder 

meer verstaan worden: zeilen, plankzeilen, ijszeilen, roeien, kanoën, waterskiën, varen 

met motorboten.  

f. Andere wettige middelen welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen 

zijn.  

  

Aanmeldingen  

Art. 2.    

Aanmeldingen voor het lidmaatschap der vereniging en eventueel voor één of meer harer 

onderafdelingen dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat op een daartoe bestemd 

aanmeldingsformulier. Op dit formulier moet de naam, adres, postcode, woonplaats, 

geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat, vermeld worden en 

tevens of hij/zij als ingezetene van de gemeente Marken is ingeschreven.  

Over toetreding beslist het bestuur.  

Een lidmaatschap geldt tot wederopzegging en is bindend voor de duur van het lopende 

verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december daaraanvolgend.  

  

Opzegging en adreswijziging  

Art. 3.    

Indien een lid wenst te bedanken, is hij of zij gehouden daarvan minstens één maand voor 

het eind van het lopende verenigingsjaar met aangetekend schrijven kennis te geven aan 

het secretariaat.  

  

Art. 3a  
In verband met het bijhouden van het leden- en jachtenregister zijn de leden verplicht bij 

adreswijziging, bij aankoop of verkrijging van een door hen in gebruik te nemen jacht 

alsmede bij de verkoop van een bij hen in gebruik zijnde jacht, hiervan binnen één week 

schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat.  
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Schorsing en royering van het lidmaatschap  

Art. 4.    

Leden, die door woorden of daden de geregelde gang van de vereniging schaden, haar 

goede naam in gevaar brengen of op enige andere wijze de belangen van de vereniging 

benadelen kunnen door het bestuur worden geschorst voor een door het bestuur vast te 

stellen tijd. Bij eventuele schorsing zal het betrokken lid in de  gelegenheid worden gesteld 

bij de ledenvergadering in beroep te gaan. De schorsing kan niet langer duren dan tot de 

eerstvolgende ledenvergadering. Eventuele schorsing ontheft een lid niet van zijn 

verplichtingen genoemd in art.3. De schorsing kan overgaan in een royement krachtens een 

besluit van de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.  

  

Ereleden  

Art. 5.    

Erelid is diegene die door bijzondere verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het 

bestuur door een ledenvergadering is benoemd. De benoeming van een erelid geschiedt bij 

acclamatie.  

Indien schriftelijk stemming wordt verzocht, dient minstens driekwart der geldige stemmen 

voor de verlening van het erelidmaatschap te zijn.  

Ereleden, zijnde geen gewone leden, betalen geen contributie. Voor het overige hebben zij 

dezelfde rechten en plichten als buitengewone leden.  

  

Gewone en buitengewone leden  

Art. 6.    

Gewone leden zijn, als ingezetene van de gemeente Waterland, woonachtig in de kern 

Marken ingeschreven, contributie betalende leden zijn ouder dan 18 jaar, of zij die als 

zodanig door de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.  

Art. 6a  
Buitengewone leden zij diegene, die geen gewoon lid kunnen worden, doch toetreden nadat 

hiertoe door het bestuur toestemming is verleend.  

  

Art. 6b  
Gewone leden hebben het recht om:  

1. Gekozen te worden in een functie in de vereniging.  

2. Zich bij één of meer onderafdelingen aan te sluiten.  

3. Op de ledenvergadering een stem uit te brengen, betreffende zaken en personen de 

vereniging betreffende.  

4. Schriftelijk voorstellen of klachten in te dienen bij het bestuur, dat verplicht is deze te 

onderzoeken en binnen een maand schriftelijk haar houding dienaangaande mede te 

delen.  
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Art. 6c  
Buitengewone leden hebben het recht om:  

1. Gekozen te worden in een commissie van een onderafdeling.  

2. Zich bij één of meer onderafdelingen aan te sluiten.  

 

3. Voor zover zij lid zijn van een onderafdeling, hierin een stem uit te brengen voor 

zaken en personen deze onderafdeling betreffende.  

4. Schriftelijk voorstellen of klachten in te dienen bij het bestuur, dat verplicht is deze te 

onderzoeken en binnen een maand schriftelijk haar houding dienaangaande mede te 

delen.  

  

Gewone en buitengewone leden  

Art. 7.    

Voor aspirant-leden dient het aanmeldingsformulier ondertekend te zijn door ouder of voogd. 

De ouders en/of voogd erkennen bekend te zijn met de inhoud van de statuten en het 

huishoudelijk reglement door indiening van een verzoek tot inschrijving.  

Aspirant-leden hebben geen stemrecht en kunnen ook niet in een bestuursfunctie gekozen 

worden.  

Vertegenwoordigers van de jeugdafdeling hebben het recht door het bestuur gehoord te 

worden, indien zij hierom schriftelijk verzoeken. Zij worden als jeugd beschouwd tot en met 

het verenigingsjaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. In het daarop volgende 

verenigingsjaar krijgen zij dezelfde rechten en plichten als gewone leden, c.q. buitengewone 

leden.  

  

Art. 7a  
Aspirant-leden hebben het recht om:  

1. Gekozen te worden in een commissie van een onderafdeling voor zover zij de leeftijd 

van 16 jaar hebben bereikt.  

2. Zich bij één of meer onderafdelingen aan te sluiten.  

3. Voor zover zij tevens de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, lid te zijn van een 

onderafdeling, hierin een stem uit te brengen voor zaken en personen deze 

onderafdeling betreffende.  

  

Begunstigers  

Art. 8.    

Begunstigers zijn diegene die de vereniging met een bijdrage steunen. Zij hebben het recht 

op het bezoeken van de ledenvergadering, clubavonden, filmavonden e.d. Zij hebben geen 

recht om op de ledenvergadering een stem uit te brengen.  
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Het bestuur  

Art. 9.    

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 gewone leden, gekozen door de 

algemene vergadering.  

 

Combinatie van functies is mogelijk.  

Commissarissen hebben qualitate qua zitting in de commissies van de onderafdelingen. In 

de vacatures van het bestuur wordt voorzien door benoeming krachtens besluiten van de 

ledenvergadering.   

Voor alle te vervullen plaatsen is het bestuur verplicht kandidaten te stellen.  De leden 

hebben het recht tegenkandidaten te stellen. Een dergelijke opgave moet ondertekend zijn 

door tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één /tiende  

 

gedeelte der stemmen. Deze opgave moet voorzien zijn van een bewijs van 

bereidverklaring tot zitting nemen en 5 dagen voor aanvang van de ledenvergadering bij 

het bestuur zijn ingediend.  

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur 

wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en verdeelt de 

overige functies onderling. Tot die functie behoren:  

Het zitting nemen in een commissie van een onderafdeling.  

Ontstaat er een vacature, dan wordt hierin zo spoedig mogelijk door het bestuur voorzien, 

waarna op de eerstvolgende ledenvergadering deze benoeming ter stemming zal worden 

gebracht.  

Indien voor een vacature slechts één kandidaat gesteld is, wordt deze door de 

ledenvergadering al dan niet gekozen verklaard.  

Indien er vacatures zijn waarvoor meer dan één kandidaat gesteld is, wordt een schriftelijke 

stemming gehouden door middel van gesloten ongetekende stembriefjes onder controle 

van een ter vergadering ingesteld stembureau. Aftredende bestuursleden zijn direct 

herkiesbaar.  

  

Art. 9a  

Bestuursleden hebben het recht een stem uit te brengen betreffende zaken en personen de 

onderafdelingen betreffende, zonder dat deze bestuursleden bij deze onderafdelingen zijn 

aangesloten.  

Art. 10.    

Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering  
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Het dagelijks bestuur  

Art. 11.    

Het dagelijks bestuur der vereniging is opgedragen aan de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester.  

Is een dezer afwezig, dan benoemt het bestuur voor hem een plaatsvervanger. In zaken 

waarbij een spoedige beslissing genomen moet worden, kan het dagelijks bestuur 

besluiten nemen doch is verplicht daarover in de eerstvolgende bestuursvergadering het 

gehele bestuur in kennis te stellen.  

  

Bestuursvergaderingen  

Art. 12.    

Bestuursvergaderingen worden gehouden of op verzoek van de voorzitter of op verzoek van 

tenminste 3 bestuursleden.  

 

Art. 12a  
De bestuursleden worden tenminste 10 dagen van tevoren, behoudens in spoedeisende 

gevallen, door het secretariaat opgeroepen, onder opgave van de te behandelen punten en 

van datum en plaats der vergadering .  

 

Art. 12b  

Een bestuursvergadering kan slechts bindende besluiten nemen, indien meer dan de helft 

van de bestuursleden aanwezig is.  

  

Art. 12c  

Bij stemming beslist de gewone meerderheid. Bij staking van stemmen vindt herstemming 

plaats; indien de stemmen bij die weer staken, beslist de voorzitter.  

  

De voorzitter  

Art. 13.    

De voorzitter leidt de ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.  

De vice-voorzitter vervangt hem tijdens zijn aanwezigheid. Is deze afwezig, dan treedt zo 

mogelijk de oudste der bestuursleden als zodanig op.  

De voorzitter is tevens belast met:  

a. Het bewaren van eremedailles van de vereniging;  

b. Het bekrachtigen van de verschillende verslagen met zijn handtekening;  

c. Het benoemen op de ledenvergadering van een uit drie personen bestaand 

stembureau, na een voordracht uit de vergadering;  

d. De vertegenwoordiging van het bestuur naar buiten.  
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De secretaris  

Art. 14.    

De secretaris is belast met:  

a. Het voeren en afschrift houden van de correspondentie van de vereniging en het ter 

kennis brengen van alle inkomende en uitgaande stukken bij het bestuur;  

b. Het bijhouden van de ledenlijst;  

c. Het bijhouden van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;  

d. Het uitbrengen van een jaarverslag aan de gewone ledenvergadering, Dit jaarverslag 

moet gedurende tenminste 7 dagen voor de bedoelde vergadering ter inzage liggen van 

belangstellenden en wordt aan de goedkeuring van de bedoelde vergadering 

onderworpen, welke het recht heeft in het jaarverslag wijzigingen aan te brengen;  

e. Het beheren van het archief;  

f. Zorgdragen voor de presentielijsten en het aanwezig hebben van een exemplaar van 

de statuten en het huishoudelijk reglement op iedere ledenvergadering;  

g. Het verzenden van convocaties met agenda voor bestuursvergaderingen en 

ledenvergaderingen;  

h. Het in ontvangst nemen van voorstellen en klachten van leden.  

  

De penningmeester  

Art. 15.    

De penningmeester is belast met:  

a. Het beheer van de geldmiddelen en de zorg voor de verenigingskas. De beschikbare 

gelden worden door hem gestort bij een bankinstelling c.q.  

postgirodienst, hem door het bestuur aangewezen;  

 

b. Nauwkeurig aantekening houden van alle ontvangsten en uitgaven.  

Hij is verplicht de bij hem ingekomen stukken te bewaren en van de verzonden stukken 

kopie te houden. Tevens is hij verplicht het bestuur op de hoogte te houden van alle 

inkomend en uitgaande stukken;  

c. Het jaarlijks, in overleg met het bestuur, samenstellen van een balans en winst- & 

verliesrekening. Deze alsmede de boeken en bescheiden worden voorgelegd aan de 

kascommissie ter controle;  

d. Het in overleg met het bestuur samenstellen van een begroting voor het komende 

verenigingsjaar;  

e. De inning van de contributie en bijdragen;  

f. Het op maken van de balans en winst- & verliesrekening en begroting. Deze moeten 
door het bestuur aan de gewone ledenvergadering met het financieel verslag worden 
voorgelegd.  
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De contributie   

Art. 16.    

Heffingen en contributie van de vereniging alsmede de minimum donatie worden jaarlijks op 

de algemene ledenvergadering vastgesteld. Toetredende leden betalen de contributie voor 

het lopende verenigingsjaar. Valt de datum van toetreding na 1 september dan betaalt het 

nieuwe lid de helft van de contributie voor het lopende verenigingsjaar.  

De rekeningen voor de contributie en de heffingen worden vóór 1 juni verzonden. 

Rekeningen die na 1 september niet zijn voldaan worden verhoogd met 24%; na 1 

november is de verhoging 50%.  

  

  

De kascommissie   

Art. 17.    

De kascommissie bestaat uit drie leden die maximaal drie jaar achtereenvolgens lid van de 

commissie kunnen zijn, met dien verstande, dat telkenjare een lid van de commissie aftreedt 

en vervangen wordt door een nieuw lid.  

Deze commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de ledenvergadering over het onderzoek, 

ingesteld naar de kasstukken van de vereniging.  

  

Ledenvergaderingen  

Art. 18.    

Alle leden hebben het recht tot toegang van de ledenvergadering.  

Een gewone ledenvergadering moet worden gehouden binnen 4 maanden na afloop van 

het verenigingsjaar. Hier worden o.a. behandeld: 1. De notulen van de laatst gehouden 

ledenvergadering;  

2. Het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;  

3. De balans, winst- & verliesrekening over het afgelopen verenigingsjaar alsmede het 

financieel verslag over het verenigingsjaar;  

4. De verslagen van de ingestelde commissies;  

5. Het verkiezen van commissies, waaronder de kascommissie;  

6. Het vervullen van vacatures in het bestuur;  

 

 

7. Het bepalen van de jaarlijkse contributie van de vereniging en van de diverse 

onderafdelingen en de minimum donatie.  

  

Art. 18a  

De leden zijn verplicht op de ledenvergadering de presentielijst te tekenen. De voorzitter 

heeft het recht, indien hij van mening is dat de vergadering omtrent het in behandeling zijnde 

onderwerp genoegzaam is ingeleid, de discussie daarover te sluiten en tot stemming te 

doen overgaan, tenzij de meerderheid zich daartegen verklaart.  
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Art. 18b  
Ledenvergaderingen worden tenminste 14 dagen van tevoren, behoudens in spoedeisende 

gevallen, met agenda van de op de vergadering te behandelen punten, aangekondigd.  

  

Stemmen  

Art. 19.    

Alleen ter vergadering aanwezige gewone leden kunnen een geldige stem uitbrengen.  

  

Art. 19a  

Een ter vergadering afwezig gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe 

gemachtigd ter vergadering aanwezig ander gewoon lid uitbrengen. Een gemachtigde 

kan niet meer dan 3 leden vertegenwoordigen.  

  

Art. 19b  

Op een vergadering kunnen slechts bindende besluiten genomen worden, indien tenminste 

10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is.  

  

  

Art. 19c 

In de regel wordt over zaken mondeling, over personen schriftelijk gestemd.  

  

Art. 19d  

Bij stemmingen over zaken beslist de gewone meerderheid. Bij staken van stemmen heeft 

een stemming plaats. Indien bij die stemming de stemmen wederom staken is het voorstel 

verworpen.  

  

Art. 19e  

Stemming over personen geschiedt eveneens bij gewone meerderheid. Heeft bij de 

eerste stemming niemand de meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming 

plaats tussen de personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich 

verenigden. Bij die stemming is degene gekozen die de meeste stemmen op zich 

verenigde. Bij gelijkheid van stemmen beslist het lot.  

 

Art. 19f  

Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.   

De stembriefjes zijn ongeldig indien zij:  

1. Ondertekend zijn of buiten de vereiste aanduidingen enigen andere aanduidingen of 

mededelingen bevatten;  

2. De personen waarover gestemd wordt niet duidelijk aanwijzen.  

  

Art. 19g  

Een stemming is nietig indien het aantal stemgerechtigde leden, inclusief de volmachten, 

niet overeenstemt met het aantal uitgebrachte stemmen, indien dit op de uitslag van de 

stemming van invloed zou zijn geweest.  
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Art. 19h  
Het stembureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen.  

  

Vlaggen en insignes   

Art. 20.    

De clubstandaard bestaat uit een driehoekige vlag, in de lengterichting door de loodlijn op de 

broeking gelijk verdeeld in een blauw veld boven een geel veld, in de gemeentekleuren van 

Marken. In het midden is in een zwart omrand wit veld in de vorm van het eiland Marken een 

zwart silhouet van de Marker vuurtoren van omstreeks 1900 afgebeeld.  

  

Art. 20a  

De driehoekige standaard mag gevoerd worden door zowel leden als donateurs van de 

vereniging op aan hen toebehorende of bij hen in gebruik zijnde vaartuigen.  

  

Art. 20b  

Aan het recht om de standaard te voeren is de verplichting verbonden er zorg voor te dragen 

dat geen vuile of versleten standaard gevoerd wordt.  

  

Art. 20c  

De verenigingsvlag mag worden gevoerd bij het gedeelte van de haven te Marken dat door 

de vereniging in gebruik is en door het bestuur, overeenkomstig het algemeen gebruik.  

  

  

Art. 20e 

De sub a. genoemde standaard wordt uitsluitend uitgereikt aan de leden en wel tegen 

voldoening van een door het bestuur te bepalen bedrag.  

  

Art. 20f  

De leden van de Watersportvereniging “MARKEN‟ verplichten zich bij vlaggen op hun 

schepen de nationale vlag en de clubstandaard op de juiste wijze te voeren volgens de 

richtlijnen van het KNWV. Zij dragen er zorg voor dat geen vuile of versleten vlag gevoerd 

wordt.  

 

Beheer van de eigendommen der vereniging   

Art. 21.    

 

Roerende en/of onroerende eigendommen, gehuurd of gepacht terrein en opstallen van de 

vereniging zullen door het bestuur worden beheerd.  

Zij kan, indien zij dit nodig of gewenst acht, een persoon of instelling aanwijzen, die namens 

haar optreedt. Hierbij dienen de verleende bevoegdheden nauwkeurig te worden 

omschreven.  
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Art. 21a  
Een lid is ten volle verantwoordelijk voor het gebruik van het eigendom van de vereniging 

zoals dit door het bestuur wordt voorgeschreven.  

Eventuele beschadigingen of verlies dienen terstond te worden hersteld of vervangen door 

materiaal van dezelfde kwaliteit.  

  

Art. 21b  
Voor schade of letsel door een lid aan een ander toegebracht, kan het bestuur of de 

vereniging nooit aansprakelijk worden gesteld.  

  

Slotbepaling  

Art. 22.    

Ieder lid ontvangt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

  

Art. 22a  

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement en 

verplicht zich door aanvaarding van het lidmaatschap niet te handelen in strijd met 

voornoemde statuten en reglement.  

Art. 23.    

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden aangenomen 

door het besluit van een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarbij minstens 10% 

van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en tenminste driekwart van de geldig 

uitgebrachte stemmen zich met het voorstel akkoord verklaart.  

Indien op een zodanige vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig mocht blijken te 

zijn, wordt er  binnen 14 dagen na dato een nieuwe vergadering belegd waarop dit voorstel 

opnieuw in behandeling zal worden genomen en zal worden geacht te zijn aangenomen, 

indien er driekwart der dan aanwezige stemgerechtigde leden voor stemt.  

Art. 24.   

In de gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur.  

 


