
 

 

 

Statuten en huishoudelijk reglement H.G.R.B. blad 1 van 15 

  

HARDINXVELD-GIESSENDAMSE 
REDDINGSBRIGADE 

 

STATUTEN EN  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------- STATUTEN -------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 
--------------------- NAAM EN ZETEL ---------------------- 

----------------------- Artikel 1 ------------------------ 

De vereniging draagt de naam: ---------------------------- 

“Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade",verkort aange-

duid met "H.G.R.B.". ------------------------------------- 

Zij is gevestigd te Hardinxveld-Giessendam en is voor on-

bepaalde tijd opgericht op één mei negentienhonderdvijf--- 

enzestig. ------------------------------------------------ 

-------------------- VERENIGINGSJAAR --------------------- 

----------------------- Artikel 2 ------------------------ 

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één- 

endertig december. --------------------------------------- 

------------------------- DOEL --------------------------- 

----------------------- Artikel 3 ------------------------ 

1. De vereniging stelt zich ten doel haar gewone- en -----

jeugdleden te bekwamen in het redden van drenkelingen. --- 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: -----------------

a. haar gewone- en jeugdleden een praktische opleiding- 

  te geven tot het redden van drenkelingen en het ---- 

  verlenen van eerste hulp aan drenkelingen; ---------

b. het houden van cursussen; --------------------------

c. het maken van propaganda en het geven van inlichtin- 

 gen; -----------------------------------------------

d. het houden van demonstraties, tentoonstellingen en -

 wedstrijden; ---------------------------------------

e. het aanschaffen of verzoek richten tot plaatselijke- 

  autoriteiten tot aanschaffing van alle moge1ijke --- 

  hulpmiddelen, te weten: zuurstofapparaten, --------- 

  reddingslijnen, haken, dreggen enzovoorts; --------- 

 f. alle overige wettige en gepaste middelen, die aan -- 

  het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn. -------- 

--------------------- LIDMAATSCHAP ----------------------- 

----------------------- Artikel 4 ------------------------ 

De vereniging bestaat uit: ------------------------------- 

a. gewone leden; ----------------------------------------- 

b. jeugdleden; ------------------------------------------- 

c. Vriendenkring H.G.R.B.; ------------------------------- 
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d. ereleden; --------------------------------------------- 

e. leden van verdienste; --------------------------------- 

f. rustende leden. --------------------------------------- 

----------------------- Artikel 5 ------------------------ 

1. Gewone leden zijn alle leden, die op één januari de ---

leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. ------------- 

2. Jeugdleden zijn zij, die op één januari de leeftijd ---

van zestien jaar nog niet hebben bereikt. ------------- 

3. Vriendenkring H.G.R.B.: leden zijn zij die zich bereid- 

 verklaren de vereniging te steunen met een bijdrage,in- 

 materiële of immateriële zin. ------------------------- 

4. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging ver- -

dienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de -----

algemene vergadering zijn benoemd. -------------------- 

5. Leden van verdienste zijn zij, die werkzaam in de -----

vereniging zich verdienstelijk hebben gemaakt en als --

zodanig door het bestuur zijn benoemd. ---------------- 

6. Rustende leden hebben dezelfde rechten en verplichtin-

gen als gewone leden, met die uitzondering dat zij geen 

gebruik maken van verenigings zwemtijd, waardoor zij --

een korting op de contributie genieten van zeventig ---

procent (70%). ---------------------------------------- 

----------------------- Artikel 6 ------------------------ 

1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten --

nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij --

het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over - 

de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan - 

de algemene vergadering alsnog tot toelating ----------

besluiten. Jeugdleden en minderjarige leden behoeven -- 

de schriftelijke toestemming van ouder of voogd. ------ 

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de ---

algemene vergadering benoemd. ------------------------- 

----------------------- Artikel 7 ------------------------ 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een ------ 

periode van ten hoogste één maand, in geval het lid bij -- 

herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsver- --- 

plichtingen of door handelingen of gedragingen het belang- 

van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. ------- 

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de -  

aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitge-  

oefend. -------------------------------------------------- 

----------------------- Artikel 8 ------------------------ 

1. Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------- 

 a. door overlijden van het lid; -----------------------

b. door opzegging door het lid; ----------------------

c. door opzegging namens de vereniging; ---------------

d. door ontzetting. ----------------------------------- 
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2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts 

schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie en --

met in acht name van een opzeggingstermijn van drie ---

maanden. ---------------------------------------------- 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan 

geschieden door het bestuur met inachtneming van een --

opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het 

lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn ----

aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan --

zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging --- 

heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden- 

 te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door -

de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten -----

worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke 

beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, --- 

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd -

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De ---

opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van- 

de reden(en). ----------------------------------------- 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit--

gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, --

reglementen of besluiten van de vereniging handelt of -

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ont- -

zetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken -

lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van ----

reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd --

binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in --

beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende -

de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ---

geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ---

ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee 

derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. --- 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni- ---

gingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, -----

blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het ---

geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur --

anders besluit. --------------------------------------- 

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van - 

artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek- 

kan een lid door opzegging van zijn lidmaatschap niet -

onttrekken aan een besluit krachtens het welk de ver- -

plichtingen van geldelijke aard van de leden worden ---

verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit ---

artikel bepaalde. ------------------------------------- 
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-------------------- GELDMIDDELEN------------------------- 

---------------------- Artikel 9 ------------------------- 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------- 

a. contributies; ----------------------------------------- 

b. bijdragen van de Vriendenkring H.G.R.B.; -------------- 

c. andere geoorloofde baten. ----------------------------- 

----------------------- BESTUUR -------------------------- 

---------------------- Artikel 10 ------------------------ 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die -- 

tenminste de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. --

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de ------

algemene vergadering. --------------------------------- 

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit- 

de stemgerechtigde leden der vereniging benoemd. Het --

bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een ---

penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als ----

zodanig door de algemene vergadering benoemd. --------- 

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of 

ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor- 

een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten- 

minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. ---- 

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ---

ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met -

een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. ----- 

5. Jaarlijks treedt zo na mogelijk de helft van het be- --

stuur af volgens vooraf opgemaakt rooster. De aftreden-

de bestuurders zijn terstond herkiesbaar. ------------- 

---------------------- Artikel 11 ------------------------ 

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.- 

Zij kan zich daarbij doen bijstaan door commissies. De- 

vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd -

door twee of meer bestuurders gezamenlijk. ------------ 

2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het ---

kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van ---

onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de ------ 

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar- 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -

zekerheidsstelling voor de schuld van een derde ver----

bindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de alge--

mene vergadering. ------------------------------------- 

---------------- ALGEMENE VERGADERINGEN ------------------ 

---------------------- Artikel 12 ------------------------ 

l. In het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar wordt een 

algemene vergadering gehouden. Het bestuur brengt in --

deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder --

overlegging van de nodige bescheiden, rekening en -----

verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar -----

gevoerd bestuur. -------------------------------------- 
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2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch -------

uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een ---

commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening 

en verantwoording over het lopende casu quo laatst ----

verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarver---

gadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het- 

onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de- 

commissie zich door een deskundige doen bijstaan. -----  

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door -

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar ------- 

 desgewenst de kas en de waarden der vereniging te -----

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der ----

vereniging te geven. ---------------------------------- 

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het ------

jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het 

bestuur tot décharge. --------------------------------- 

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording 

wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een --

andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, -- 

welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en ver- 

antwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden 

als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na -

de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering ---

verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de ----

goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering 

al die maatregelen welke door haar in het belang van de 

vereniging nodig geacht worden. ----------------------- 

---------------------- Artikel 13 ------------------------ 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door --

het bestuur, met inachtneming van een termijn van -----

veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan 

alle leden te zenden schriftelijke mededeling. -------- 

2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering -----

zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo ------

dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo -

dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te ------

behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste --

dertig stemgerechtigde leden. ------------------------- 

3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is --

het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene -

vergadering op een termijn van niet langer dan vier ---

weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen- 

veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvan-

gen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers --

zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze- 

waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. 

---------------------- Artikel 14 ------------------------ 
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1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.- 

2. Stemgerechtigd zijn alle leden die aan hun financiële -

verplichtingen hebben voldaan. ------------------------ 

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze 

niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met -------

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 

een besluit van de algemene vergadering . Een dergelijk 

besluit wordt door de secretaris aangetekend in het ---

notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt -----

tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. -------- 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen- 

schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij -------- 

acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel- 

van de voorzitter. ------------------------------------ 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist - 

bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, --

voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking- 

van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verwor- -

pen. -------------------------------------------------- 

 Bij stemming over personen is hij gekozen, die de -----

volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich 

heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft --

verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de- 

personen, die het grootste aantal der uitgebrachte ----

stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die 

tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen 

op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming- 

de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden 

in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen. -- 

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken ---

oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. ----

Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit --

oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een -

nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der -----

vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerech- 

tigde aanwezige dit verlangt.  

---------------------- Artikel 15 ------------------------ 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. - 

Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere 

bestuursleden als leider der vergadering optreden. ---- 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden ---

door de secretaris of door een door de voorzitter -----

aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. ------- 

------------------- STATUTENWIJZIGING -------------------- 

---------------------- Artikel 16 ------------------------ 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na-

een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd -
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opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van -

de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor op-

roeping tot een zodanige vergadering moet tenminste ---

veertien dagen bedragen. ------------------------------ 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter -

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging ----

hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de dag -

der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin- 

de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn)----- 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de ----

leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, --

waarop de vergadering werd gehouden. ------------------ 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslo-

ten door een algemene vergadering waar tenminste twee/- 

derde van de leden der vereniging aanwezig of verte- --

genwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/ 

derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ------------ 

 Het bepaalde in artikel 19 lid 2 is overeenkomstig van- 

toepassing. ------------------------------------------- 

4. Het in artikel 16 lid 1 en 2 bepaalde is niet van -----

toepassing indien ter algemene vergadering alle leden -

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot --

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. - 

---------------------- Artikel 17 ------------------------ 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat -

daarvan een notariële akte is opgemaakt. -------------- 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift- 

van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te ---

leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en ----- 

Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel 

heeft. ------------------------------------------------ 

---------------------- Artikel 18 ------------------------ 

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot ----

wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan -

slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke be-  

perking. ------------------------------------------------- 

--------------- ONTBINDING EN VEREFFENING ---------------- 

---------------------- Artikel 19 ------------------------ 

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de -

algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde- 

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een -----

vergadering waarin tenminste de helft van de leden ----

aanwezig of vertegenwoordigd is. ---------------------- 

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal der- 

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot --

ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste -

acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te 
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houden vergadering met een meerderheid van twee/derde -

der geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------- 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit ----

artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld- 

dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereni- -

ging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot ------

zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen --

bedragen. --------------------------------------------- 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien -

geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de veref-

fening door het bestuur. ------------------------------ 

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor ---

door de algemene vergadering te bepalen zodanige ------

doeleinden als het meest met het doel der vereniging --

overeenstemmen. --------------------------------------- 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor 

zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de -

statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. 

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit-

gaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 

‘in liquidatie'. -------------------------------------- 

---------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT ----------------- 

---------------------- Artikel 20 ------------------------ 

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement 
nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de intro-

ductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de 

werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de ---

wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en- 

gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere -

onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschied-
en bij besluit van de algemene vergadering indien dit -

schriftelijk wordt verzocht door tenminste een derde --

gedeelte van de leden der vereniging. ----------------- 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen -
bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de- 

bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die --

afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.- 

------------- WAARBORG PRIVACY VAN DE LEDEN -------------- 

---------------------- Artikel 21 ------------------------

Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de --

H.G.R.B. zijn derden niet geoorloofd de namen van haar ---

leden aan derden kenbaar te maken. ----------------------- 

De komparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit- 

van de bij deze akte betrokken komparanten is door mij, --

notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe --

bestemde dokumenten vastgesteld. ------------------------- 
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-------------------------------------------- WAARVAN AKTE, 

in minuut opgemaakt, is verleden te Hardinxveld-Giessen- - 

dam, op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze --- 

akte gemeld. --------------------------------------------- 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ---

komparanten hebben dezen eenparig verklaard van die inhoud 

te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing ----

daarvan geen prijs te stellen. ---------------------------

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de -

komparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------------- 

H.L.E. den Boer-van Tilburg; N. den Breejen-Huisman; ----- 

H. Schuurbiers. ------------------------------------------ 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. 
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--------------------------------------------------------------------- 
----- HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ----- 
--- "HARDINXVELD-GIESSENDAMSE REDDINGSBRIGADE" ---- 

--------------------------------------------------------------------- 
 
VAN DE VERENIGING. 

ARTIKEL 1. 

De H.G.R.B. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Bond tot het Redden van Drenkelingen(K.N.B.R.D.). Ook kan 

zij aangesloten zijn bij de K.N.Z.B. 

 

VAN DE LEDEN. 

ARTIKEL 2. 

Het bestuur beslist over de aansluiting van gewone- en 

jeugdleden na ingewonnen advies en geeft daarvan kennis in 

het officiële orgaan of indien dit niet meer wordt uitge-

geven op een nader door het bestuur te bepalen wijze. 

 

ARTIKEL 3. 

Niemand van de leden kan uit hoofde van zijn lidmaatschap 

verplicht worden hun eigen leven in de waagschaal te stel-

len. 

 

ARTIKEL 4. 

Door toetreding als lid van de vereniging onderwerpen de 

leden zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de vereniging. 

 

ARTIKEL 5. 

Alle leden zijn gerechtigd tot het indienen van voorstel-

len bij het bestuur, dat verplicht is deze in overweging 

te nemen en haar mening hierover kenbaar te maken. 

 

VAN HET BESTUUR. 

ARTIKEL 6. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dage-

lijks bestuur. Zij regelt de dagelijkse zaken en treedt in 

spoedeisende gevallen op, onder nadere goedkeuring van het 

bestuur. 

 

ARTIKEL 7. 

Kandidaten voor bestuursfuncties, uitgezonderd die door 

het bestuur worden voorgedragen, moeten schriftelijk, ui-

terlijk 2 x 24 uur voor de algemene ledenvergadering, ge-

steund door tenminste tien stemgerechtigde leden aan de 

secretaris worden opgegeven. De kandidaat moet een bereid-

verklaring bijvoegen. 
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ARTIKEL 8. 

Van het dagelijks bestuur blijft tenminste een persoon 

zitten. In tussentijds ontstane vacatures wordt voorlopig 

door het bestuur voorzien. 

Treedt het bestuur in haar geheel tussentijds af, dan is 

de secretaris verplicht binnen 14 dagen een algemene le-

denvergadering uit te schrijven. De aftredende bestuursle-

den blijven in functie tot het nieuwe bestuur haar taak 

overneemt. 

 

ARTIKEL 9. 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en (buitenge-

wone) algemene ledenvergaderingen. Hij heeft het recht de 

discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering 

voldoende is ingelicht. Doch hij is verplicht de discussie 

opnieuw te openen indien de meerderheid van de stemgerech-

tigde leden het verlangen hiertoe kenbaar maken.  

De voorzitter is de eerst aangewezen persoon voor het ver-

richten van officiële handelingen en het vertegenwoordigen 

van de verenging in externe bespreking, over met name be-

leidsmatige zaken. Hij kan zich hierbij laten ondersteunen 

door medebestuursleden c.q. commissieleden.  

 

ARTIKEL 10. 

De secretaris maakt van alle vergaderingen notulen en ar-

chiveert deze. De notulen worden op de eerstvolgende ver-

gadering, na goedkeuring, door de voorzitter geaccordeerd. 

Voorts is hij belast met het uitschrijven van vergaderin-

gen, het ordenen en bijhouden van het archief, het ontwer-

pen van brieven, rapporten en verslagen, het voeren van 

briefwisseling. Hij voert de briefwisseling zo mogelijk in 

overleg en steeds in naam van het bestuur. 

Jaarlijks wordt door de secretaris op de algemene leden-

vergadering een verslag uitgebracht. 

 

ARTIKEL 11. 

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereni-

ging. Tevens zorgt de penningmeester voor het innen van 

alle toekomende gelden, betalen van facturen en admini-

streren van  alle inkomsten en uitgaven. Op de algemene 

ledenvergadering wordt door hem rekening en verantwoording 

gedaan over de financiële toestand van de vereniging. 
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ARTIKEL 12. 

De volgende commissies kunnen worden ingesteld, te benoe-

men door het bestuur: 

a. Technische Commissie. 
b. Commissie Varend Redden. 
c. Jeugdcommissie. 
d. PR-commissie. 
e. Beheercommissie. 
f. Activiteiten Commissie.  
 

ARTIKEL 13. 

Indien een of meerdere commissies niet worden ingesteld, 

dan worden de werkzaamheden van die commissie(s) voor zo-

ver mogelijk uitgevoerd door een welbenoemde commissie. 

Indien de activiteiten van de vereniging daartoe aanlei-

ding geven en deze activiteiten niet strijdig zijn met het 

in artikel 3 van de statuten van de vereniging vermelde 

doel van de vereniging, kunnen door de algemene ledenver-

gadering nieuwe commissies worden ingesteld.  

 

ARTIKEL 14. 

De Technische Commissie bestaat uit tenminste 3 leden. 

Deze commissie heeft tot taak het bestuur bij te staan om 

het in artikel 3 van de statuten van de vereniging vermel-

de doel van de vereniging op de in dat artikel vermelde 

manier te bereiken, met name op het gebied van zwemmend 

redden. 

 

ARTIKEL 15. 

De Commissie Varend Redden bestaat uit tenminste 3 leden. 

Deze commissie heeft tot taak het bestuur bij te staan om 

het in artikel 3 van de statuten van de vereniging vermel-

de doel van de vereniging op de in dat artikel vermelde 

manier te bereiken, met name op het gebied van varend red-

den. 

 

ARTIKEL 16. 

De Jeugdcommissie bestaat uit tenminste 3 leden. Haar taak 

is het organiseren van activiteiten die berusten op gezel-

ligheid en ontspanning. 

 

ARTIKEL 17. 

De PR(Public Relations)-commissie bestaat uit tenminste 3 

leden. De public relations commissie heeft als taak om de 

leden te informeren via clubblad, website, plakboek en 

andere informatiekanalen en heeft tevens als taak het ver-

groten van de naamsbekendheid van de vereniging door voor-

lichting en publicaties. 
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ARTIKEL 18. 

De Beheercommissie bestaat uit tenminste 2 leden. Deze 

commissie heeft tot taak het (dagelijks) onderhoud, repa-

raties en aanpassingen in en rondom de gebouwen van de 

vereniging te verzorgen zodat de gebouwen veilig en deug-

delijk zijn voor het gebruik. Hiertoe heeft de commissie 

ook tot taak dat voortdurend aan alle wettelijke en ge-

meentelijke eisen voor het beoogde gebruik wordt voldaan.  

De commissie stemt het gebruik van de gebouwen tussen de 

diverse commissies en andere gebruikers af en stelt de 

gebruiksregels vast en bewaakt de naleving hiervan. 

 

ARTIKEL 19. 

De Activiteiten commissie kan op verzoek van het bestuur 

of de algemene ledenvergaderingen incidentele activiteiten 

organiseren in de breedste zin van het woord (bijvoorbeeld 

activiteiten rondom een jubileumjaar). 

 

ARTIKEL 20. 

Elke commissie zorgt zelf voor het onderhoud aan de 

(les)materialen, (les)materieel en de apparatuur welke zij 

nodig heeft voor het uitoefenen van haar werkzaamheden 

zodat deze veilig en deugdelijk zijn voor het gebruik. 

 

ARTIKEL 21. 

Alle commissies treden jaarlijks op de algemene ledenver-

gadering in haar geheel af, doch zij zijn terstond her-

kiesbaar. 

 

ARTIKEL 22. 

In de uitvoering van hun taak zijn de commissies ten alle 

tijde verantwoording schuldig aan het bestuur. Jaarlijks 

brengt iedere commissie verslag uit op de algemene leden-

vergadering. De commissies kunnen enkel activiteiten orga-

niseren, materiaal en materieel aanschaffen e.d. indien de 

kosten hiervan zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting 

welke door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd. 

 

ARTIKEL 23. 

Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig oordeelt. 

Behalve de leden van het bestuur hebben alleen toegang tot 

een bestuursvergadering, zij die door het bestuur zijn 

uitgenodigd. 

Een bestuursvergadering is alleen geldig, indien de meer-

derheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden 

met meerderheid van stemmen genomen. 
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ARTIKEL 24. 

Commissievergaderingen worden gehouden op verlangen van de 

voorzitter of van de meerderheid van de commissie. 

Toegang tot de vergadering hebben de commissieleden, de 

door de commissie uitgenodigde personen en de leden van 

het bestuur. 

 

ARTIKEL 25.  

De algemene ledenvergadering wordt in het eerste kwartaal 

gehouden. Alle leden krijgen tenminste 14 dagen van te 

voren bericht met agenda en verslagen. 

Op de algemene ledenvergadering worden behandeld: 

1. Ingekomen stukken 
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering 
3. Jaarverslag secretariaat  
5a. Jaarverslag penningmeester 

5b. Verslag kascontrolecommissie 

5c. Vaststellen contributie 

5d. Vaststellen begroting 

6. Jaarverslag commissies 
7a. Bestuursverkiezing 

7b. Benoeming voorzitter 

8. Benoeming commissies 

9. Eventueel nog op de agenda geplaatste punten 

 

ARTIKEL 26.  

Voor stemrecht zie artikel 14 van de statuten van de ver-

eniging. Niet geldig zijn: 

a. blanco stembriefjes. 
b. ondertekende stembriefjes. 
c. stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen. 
d. stembriefjes die een persoon aanwijzen die niet kandi-

daat is gesteld. 

e. stembriefjes waar meer namen op voorkomen, dan het te 
verkiezen aantal personen. 

Stemmen welke niet geldig zijn, worden als niet uitge-

bracht beschouwd. 

 

ARTIKEL 27.  

Overige bijdragen en het inschrijfgeld worden door het 

bestuur vastgesteld. 

 

ARTIKEL 28. 

Bij gebruik van het zwembad van de gemeente dienen de daar 

geldende regels in acht te worden genomen en dienen de 

instructies van de op dat moment aanwezige zwembadperso-

neel en leidinggevende van de verenging te worden opge-

volgd. 
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ARTIKEL 29. 

Bij gebruik van het de gebouwen van de verenging dienen de 

daar geldende regels in acht te worden genomen. Deze re-

gels worden opgesteld door de Beheercommissie.  

 

ARTIKEL 30.  

Bij geschil van mening over de interpretatie van een arti-

kel of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 

beslist het bestuur. 

 

 

Hardinxveld-Giessendam, 23 maart 2017 


