R1.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 21 november 2009

Artikel 1 – Algemene Vergadering
Amendementen op voorstellen komen slechts in stemming, wanneer zij, behalve door de voorsteller,
door tenminste twee andere leden worden ondersteund.
Artikel 2 - Bestuur
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Het bestuur wordt samengesteld en benoemd overeenkomstig Artikel 13 van de statuten.
De leden van het bestuur die voorzitter zijn van de in Artikel 24 van de statuten bedoelde
sectorcommissies, dienen te beschikken over de specifieke ervaring en kennis, nodig om de door
de betreffende sectoren bestreken tak van de watersport in het bestuur van het
Watersportverbond op verantwoorde wijze te kunnen vertegenwoordigen.
Het bestuur maakt een rooster van aftreden, mede rekening houdend met de maximale
zittingsduur als genoemd in Artikel 15 lid 2 van de statuten.
Jaarlijks wordt een vergaderrooster vastgesteld. Eventuele extra vergaderingen worden door de
voorzitter bijeengeroepen wanneer hij/zij dat wenselijk acht of op verzoek van tenminste twee
andere leden van het bestuur. Een vergadering van het bestuur kan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het bestuur kan
zich bij een vergadering van het bestuur krachtens schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen
door een mede lid van het bestuur.
Indien een dagelijks bestuur is ingesteld, wordt dit door de voorzitter in vergadering
bijeengeroepen, wanneer hij/zij dat wenselijk acht of op verzoek van een van haar leden. Het
bepaalde in lid 1 van dit artikel, is van overeenkomstige toepassing.
Het bestuur en het dagelijks bestuur kunnen ook buiten vergadering besluiten, mits schriftelijk
dan wel digitaal en als geen van de leden zich tegen een dergelijke besluitvorming verzet. De
tekst van een dergelijk besluit wordt toegevoegd bij de notulen van de volgende vergadering.

Artikel 3 – Sectorcommissies
1. Sectorcommissies worden samengesteld en benoemd overeenkomstig Artikel 24 van de statuten.
2. De leden van de sectorcommissie dienen te beschikken over de specifieke ervaring en kennis,
nodig om de door de betreffende sector bestreken tak van de watersport in de sectorcommissie
van het Watersportverbond op verantwoorde wijze te kunnen vertegenwoordigen.
3. De sectorcommissie telt tenminste twee leden naast een voorzitter en maakt een rooster van
aftreden, mede rekening houdend met een maximale zittingsduur van twee maal een periode van
vier jaar.
4. Na het ontstaan van een of meerdere vacatures, worden de leden en de persoonlijke leden via de
nieuwsbrief en website opgeroepen kandidaten voor te dragen, c.q. zich kandidaat te stellen voor
de vervulling van de vacature. Uit hun midden wordt door de betreffende sectorcommissie een
voordracht gemaakt aan het bestuur.
5. Leden van de sectorcommissies dienen meerderjarige natuurlijke personen te zijn die lid zijn van
een lid van het Watersportverbond, of een persoonlijk lid, als bedoeld in art. 9 lid 2 van de
statuten.
6. De taken voor iedere commissie worden vastgelegd in een taakomschrijving die wordt vastgesteld
door het bestuur.
7. Jaarlijks wordt een vergaderrooster vastgesteld. Eventuele extra vergaderingen worden
bijeengeroepen door de voorzitter of tenminste drie van haar leden of het bestuur indien zij dit
nodig achten.
8. Een sectorcommissie is gehouden zo spoedig mogelijk nadat een standpunt is ingenomen of een
advies gereed, dit ter kennisneming aan het bestuur te doen toekomen. Daarnaast stelt zij
terstond na iedere vergadering, de notulen daarvan aan het bestuur ter beschikking.

Artikel 4 - Overige overlegorganen (o.a. regioteams, commissies, klankbordgroepen en
werkgroepen)
1.
2.
3.
4.

Overlegorganen worden samengesteld en benoemd overeenkomstig Artikel 28 van de statuten
Op overlegorganen is Artikel 3 lid 2 t/ m 8 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
Een overlegorgaan bestaat uit een voorzitter met tenminste twee leden.
Ieder lid van een overlegorgaan treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is terstond weer
benoembaar. Onverminderd de mogelijkheid tot herbenoeming, dient er naar te worden gestreefd
de zittingsduur voor overlegorganen te beperken tot in totaal acht jaar. Het overlegorgaan maakt
een rooster van aftreden.
Het lidmaatschap van een overlegorgaan eindigt voorts:
a door overlijden;
b wanneer het desbetreffende lid van een overlegorgaan ophoudt lid te zijn van een lid van het
Watersportverbond, dan wel wanneer een persoonlijk lid ophoudt lid te zijn van het
Watersportverbond.
c doordat de vereniging waarvan het desbetreffende lid van een overlegorgaan lid is,
ophoudt lid van het Watersportverbond te zijn;
d door bedanken.
5. Overlegorganen hebben adviserende en uitvoerende taken. De uit te brengen adviezen
dienen, al naar gelang de situatie, aan de betreffende sectorcommissie, dan wel aan het bestuur
te worden gericht. Uitvoerende taken worden door het kantoor opgedragen en worden altijd
gecoördineerd door de betreffende sectormanager.
6. Een medewerker van het Verbondsbureau, werkzaam op het gebied van het overlegorgaan en
aangewezen door de directeur, is gerechtigd de beraadslagingen bij te wonen en adviezen te
geven.
7. Het overlegorgaan wijst uit haar midden een notulist aan, die een verslag opstelt van de
vergadering. Het Verbondsbureau draagt zorg voor de verspreiding van de notulen aan de
organen die daarvoor in aanmerking komen.

Artikel 5 - Regio’s
1. Het Watersportverbond kent regio’s, waarvan het aantal wordt bepaald door de bestaande
behoefte.
2. Iedere vereniging behoort tot de regio waarin de verenigingsaccommodatie is gelegen, dan wel
waarop deze is georiënteerd. Verenigingen welke over meer dan één accommodatie beschikken,
behoren tot iedere regio waarin een accommodatie is gelegen. Verenigingen kunnen tevens, op
hun verzoek, in meer dan één regio worden ingedeeld, indien zij op meerdere regio’s zijn
georiënteerd. Verenigingen welke landelijke activiteiten hebben en niet over een eigen
accommodatie beschikken, kunnen zich bij meerdere regio’s aansluiten.
3. Taak, bevoegdheden en werkwijzen van de regio en van de regiovertegenwoordiger worden
geregeld in het Reglement voor de Regio’s.
Artikel 6 - District Noord – Overgangsbepaling –
In het kader van de fusie tussen de NNWB en het KNWV is vastgelegd dat in de zin van Artikel 32 van
de statuten, het Watersportverbond in het oude NNWB gebied als District Noord actief is. District
Noord is een overkoepelend overlegorgaan van de regio´s 1 t/m 4, alsmede de in dit werkgebied actief
zijnde commissie wedstrijdzaken. District Noord bezit geen afzonderlijk rechtspersoonlijkheid en haar
functioneren is in een afzonderlijk reglement geregeld. In overeenstemming met het bepaalde in de
statuten onder ‘overgangbepalingen’ verliest deze bepaling zijn werking op 19 augustus 2010.
Artikel 7 – Contributie
1. Het contributiebedrag van elke vereniging wordt bepaald door het aantal leden van de betreffende
vereniging naar de stand per 1 juli van een jaar, zoals vastgelegd in de ledenadministratie van het
Watersportverbond.
2. a. Een vereniging is verplicht van de leden de naam, het adres, de woonplaats, het geslacht en
de geboortedatum digitaal aan het Watersportverbond op te geven.

3.

4.

5.

6.

b. Teneinde de in lid 2.a. bedoelde opgave te kunnen controleren, is het bestuur bevoegd om
van een vereniging te verlangen, dat de ledenadministratie en de financiële administratie van
die vereniging ter inzage wordt gegeven.
Op voorstel van het bestuur wordt door de algemene vergadering, als bedoeld in Artikel 19, lid 2
van de statuten, het bedrag dat in het komende kalenderjaar per lid moet worden afgedragen
vastgesteld. Het betreft hier het bedrag per lid, door de verenigingen af te dragen, voor leden die
per 1 juli de eenentwintigjarige leeftijd hebben bereikt.
a. Voor ieder lid van de vereniging dat in het jaar waarin de contributieafdracht plaatsvindt nog
niet de eenentwintigjarige leeftijd heeft bereikt per 1 juli, dient 50 procent (50%) van het
volgens lid 3 vastgestelde bedrag te worden betaald. Vaststelling daarvan vindt plaats op
basis van de geboortedatum uit het bij het Watersportverbond in beheer zijnde ledenbestand
bedoeld onder lid 2.
b. De leden van een studentenvereniging betalen 50 procent (50%) van het volgens lid 3
vastgestelde bedrag.
c. Voor gezinsleden, (personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres en die een
gemeenschappelijke huishouding voeren) die lid zijn van dezelfde vereniging wordt de
contributie aan het Watersportverbond als volgt bepaald:
- Nadat voor een eerste volwassen lid van een gezin, het volgens lid 3 van dit artikel
vastgestelde bedrag is bepaald, geldt:
- Voor ieder volgend lid van dat gezin, ongeacht de leeftijd, 50 procent (50%) van het volgens
lid 3 van dit artikel vastgestelde bedrag;
Vaststelling daarvan vindt plaats op basis van het bij het Watersportverbond in beheer zijnde
ledenbestand bedoeld onder lid 2.
d. Voor de leden van de verenigingen die aan de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, de
Nederlandse Kanobond en de Waterski- en Wakeboardbond betalen en die uitsluitend de
roei-, kano- of waterski- en wakeboardsport beoefenen, is geen contributie verschuldigd.
e. Korting op de contributie is alleen van toepassing op de groepen als bedoeld in artikel 7 lid 4
sub a t/m d.
a. De verenigingen ontvangen jaarlijks op 1 februari een factuur in de vorm van een
Voorschotnota, opgesteld met inachtneming van het aantal leden per 1 juli van het daaraan
voorafgaande jaar. Deze voorschotnota bedraagt tenminste 90% van de afdracht van het
voorgaande jaar.
b. Per 1 augustus ontvangen verenigingen een factuur in de vorm van een afrekennota. Deze
afrekennota is gebaseerd op het werkelijk aantal leden op 1 juli van het lopende jaar met
verrekening van de voorschotnota.
c. De facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Leden van verenigingen die lid zijn van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten
verenigingen hebben recht op teruggave van teveel betaalde contributie. Uitgangspunt daarbij is
dat de betreffende watersporter slechts eenmaal contributie aan het Watersportverbond betaalt.
Een verzoek om teruggave dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar
waarop de contributie betrekking heeft, ingediend te zijn bij het Watersportverbond.

