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Huishoudelijk Reglement Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” 

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 1. 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts in de algemene ledenvergadering worden 

behandeld. Ze worden aangenomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte 

geldige stemmen. Voorstellen tot wijziging moeten in de convocatie voor die algemene ledenvergadering 

volledig worden beschreven. 

 

VERGADERINGEN 

Artikel 2.   

Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 

Artikel 3. 

Bij een schriftelijke stemming is een stem ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan 

noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem. 

 

Artikel 4. 

Elk der commissies vergadert, indien haar voorzitter, of ten minste twee van haar leden dit nodig achten. De 

commissies vergaderen minimaal drie maal per jaar. De vergadering wordt schriftelijk, tenminste acht dagen 

van te voren bijeengeroepen, tenzij bijzondere omstandigheden een kortere termijn noodzakelijk maken. De 

voorzitter van een commissie heeft het recht de mening van leden mondeling of schriftelijk in te winnen. Voor 

geldige besluiten dient 2/3 van het aantal leden van de commissie aanwezig te zijn. Van het verhandelde 

dienen door de commissie binnen veertien dagen notulen te worden gezonden aan de leden van de commissie 

en aan de secretaris van het algemeen bestuur. 

 

LEDEN, CONTRIBUTIE EN GEGEVENS 

Artikel 5. 

Door toetreding verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement, waarvan ieder lid een exemplaar is uitgereikt. Het lidmaatschap vangt aan op de 

eerste dag van de maand volgende op die van aanneming door het algemeen bestuur; het is bindend voor het 

lopende verenigingsjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het op de wijze, als bepaald in artikel 7 van de 

Statuten wordt beëindigd.  

 

Artikel 6. 

Gezinsleden, gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend als waren zij gehuwd en jeugdleden, waarvan 

één der familieleden lid is en woonachtig op hetzelfde adres ontvangen niet afzonderlijk de door de vereniging 

verzonden convocaties, noch andere berichtgeving vanuit de vereniging.  

 

Artikel 7. 

Ereleden, gewone leden, jeugdleden, gezinsleden, begunstigers en leden van verdienste hebben het recht de 

ledenvergaderingen bij te wonen. 

 

Artikel 8. 

De leden betalen jaarlijks een contributie, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, met 

inachtneming van de volgende regels: 

a. ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie 

b. gewone leden betalen 100% 

c. jeugdleden en gezinsleden betalen 50%  
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Artikel 9. 

Het algemeen bestuur stelt de leden op de hoogte van de door hen verschuldigde bijdrage. De leden zijn 

verplicht deze voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar te voldoen. Leden die op 1 maart het 

verschuldigde lidmaatschapsgeld nog niet hebben voldaan, kunnen door het algemeen bestuur uitgesloten 

worden van deelname aan de activiteiten van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” zolang zij nog niet 

hebben voldaan aan hun verplichtingen. Betalingen na 1 maart zullen worden verhoogd met een boete van 

minimaal € 5,--,  zulks te bepalen door het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 10. 

Zij die gedurende het verenigingsjaar doch vóór 1 september lid worden, zijn de volledige contributie 

verschuldigd. Zij die na 31 augustus doch vóór 1 november lid worden, zijn 50% van de voor hen geldende 

jaarcontributie verschuldigd. Zij die na 31 oktober lid worden, zijn 25% van de voor hen geldende 

jaarcontributie verschuldigd. 

 

Artikel 11. 

Het algemeen bestuur is gemachtigd om voor individuele gevallen een uitzondering te maken op het gestelde 

in de artikelen 5, 6 en 7. 

 

Artikel 12. 

De leden zijn verplicht wijzigingen in adres of andere contactgegevens ten spoedigste aan de secretaris door te 

geven. 

 

BESTUUR 

Artikel 13. 

Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging dat vordert, echter minimaal vier 

keer per jaar. De voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen, wanneer 3 of meer leden van het 

algemeen bestuur dat verlangen. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging 

dat vordert. 

 

Artikel 14. 

Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. Na akkoordverklaring van de 

algemene ledenvergadering van de beleidsplannen en de daaraan gerelateerde begroting zal het algemeen 

bestuur die taken delegeren aan de commissies welke ingevolge dit reglement en taakomschrijving tot hun 

werkterrein behoren.  

 

Artikel 15.  

Het bestuur is bevoegd om alle financiële verbintenissen aan te gaan welke geaccordeerd zijn bij het vaststellen 

van de begroting in de algemene ledenvergadering conform artikel 14.  

 

Artikel 16.  

Het bestuur is, buiten de vastgestelde geplande uitgaven zoals vastgesteld in de begroting, gemachtigd om 

verbintenissen aan te gaan ter grootte van in totaal maximaal 10% van het totale jaarlijkse begrotingsbedrag.  

 

Artikel 17.  

Het bestuur beschikt en is bevoegd om financiële verbintenissen aan te gaan betreffende door de 

ledenvergadering vastgestelde bestemmingsreserves welke voortvloeien uit de door de ledenvergadering 

geaccordeerde beleidsvoornemens. 
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Artikel 18. 

Het nemen van bestuursbesluiten geschiedt met meerderheid van stemmen. In vergaderingen van het dagelijks 

bestuur dienen ten minste twee leden aanwezig te zijn; in vergaderingen van het algemeen bestuur ten minste 

vijf leden. 

 

Artikel 19. 

Het algemeen bestuur leidt de werkzaamheden in Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” met 

inachtneming van de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het voert de besluiten van de 

algemene ledenvergadering uit en is belast met het beheer van de eigendommen van Enkhuizer Watersport 

Vereniging “Almere”. 

 

Artikel 20. 

De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen en stelt daarvoor de agenda vast. Hij heeft het recht een 

vergadering te schorsen of te verdagen indien dit naar zijn oordeel in het belang van de vereniging is. Hij heeft 

het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, 

doch is verplicht deze weer te hervatten, zo 1/3 van de ter vergadering stemgerechtigde leden daartoe het 

verlangen heeft kenbaar gemaakt. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de 

vicevoorzitter. 

 

Artikel 21. 

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is 

belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door 

hem ondertekend, voor zover deze taak niet aan anderen is opgedragen. Hij is verplicht van al deze stukken 

kopieën te maken. Op de algemene ledenvergaderingen brengt hij verslag uit over het gehele jaar. Hij houdt de 

ledenlijst bij, uit welke de aard van het lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem 

bewaard voor tenminste de periode die bij wet geregeld is (thans 7 jaar). 

 

Artikel 22. 

De penningmeester beheert de geldmiddelen en voor dit beheer is hij verantwoordelijk. Een gedeelte van zijn 

taak delegeert hij aan de penningmeesters van de commissies, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen budget. 

Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, 

zodanig dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde aanstonds worden gekend. Betalingen uit de 

verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden die niet nodig zijn voor 

het bestrijden van de lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het algemeen bestuur 

te stellen regels. Op een der algemene ledenvergaderingen brengt hij verslag uit inzake zijn beheer. Tevens 

dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.  

 

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Hij is 

verplicht de kascommissie inzage te verlenen van de kas, alle boeken, bescheiden en ook alle overige 

inlichtingen te verschaffen, welke de kascommissie van hem ter zake zijn beheer mocht verlangen. Gelijke 

verplichtingen bestaan voor hem jegens het algemeen bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan 

roepen. De penningmeester rapporteert aan het bestuur telkens voor het einde van de eerste maand na een 

kwartaal de gerealiseerde inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de actuele jaarbegroting. 

 

COMMISSIES  

Artikel 23.  

Het algemeen bestuur is bevoegd een ad hoc commissie te benoemen, waarvan een lid de algemene 

bestuursvergadering kan en mag bijwonen op verzoek van het algemeen bestuur dan wel op verzoek van de ad 

hoc commissie. Vertegenwoordigers van de ad hoc commissies hebben in het bestuur geen stemrecht. Wel 

kunnen zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het algemeen bestuur.  
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Het algemeen bestuur stelt de ad hoc commissie in kennis van hetgeen zij met het advies doet. Wordt het 

advies niet overgenomen, dan wordt dit gemotiveerd. 

 

Artikel 24. 

Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” kent de volgende permanente  commissies: 

a. Commissie communicatie  

b. Commissie clubhuis 

c. Commissie evenementen 

d. Commissie jeugd en opleiding 

e. Commissie materialen 

f.  Commissie wedstrijden 

 

Artikel 25. 

De commissies zijn gebaseerd op een functionele taakverdeling en zijn ingesteld met het doel het algemeen 

bestuur bij te staan en de taak van dit bestuur, op hun gebied betrekking hebbende, te verlichten. 

 

Artikel 26. 

De commissies hebben adviserende en uitvoerende bevoegdheden. De notulen van de vergaderingen van de 

commissies worden ook gezonden naar het algemeen bestuur. De uitvoerende taken worden door het 

algemeen bestuur aan de commissies opgedragen. De leden in de commissie kunnen in hun functie naar buiten 

optreden.  

 

Artikel 27. 

In de permanente commissies zitten in ieder geval als lid de commissievertegenwoordiger uit het algemeen 

bestuur. Dezelfde commissievertegenwoordiger is bij voorkeur tevens voorzitter van de betreffende 

commissie. De commissievertegenwoordigers in het algemeen bestuur hebben tot taak de belangen van de 

vereniging optimaal te behartigen. 

 

Artikel 28. 

De permanente commissies dienen uiterlijk twee maanden voor de algemene najaarsvergadering hun plannen 

en begrotingen in te dienen voor het nieuwe verenigingsjaar. Indien het algemeen bestuur het niet eens is met 

de plannen, worden deze terugverwezen naar de commissies binnen twee weken na de bestuursvergadering 

waarin deze plannen besproken zijn. Het door de algemene ledenvergadering goedgekeurde beleid is bindend. 

De permanente commissies dienen uiterlijk 15 januari, ten dienste van de voorjaarsvergadering schriftelijk 

verslag uit te brengen aan het algemeen bestuur over het afgelopen jaar. De commissies beheren hun eigen 

budget. Zij dienen tevens rekening en verantwoording af te leggen over de financiële activiteiten. 

 

Artikel 29. 

De commissies zijn verantwoordelijk voor de activiteiten zoals vastgesteld in de taakomschrijving met de 

daaraan verbonden financiële consequenties. Ze zijn bevoegd om daar waar van toepassing overeenkomsten af 

te sluiten met derden. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen onderhouden de commissies contact 

met al die instanties en personen welke noodzakelijk zijn om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Commissiebesluiten die een uitgave dan wel een overeenkomst met derden inhouden resulterend in  een 

uitgave van meer dan 20% van de uitgaven zoals voor dat jaar begroot in de goedgekeurde commissiebegroting 

dienen separaat geaccordeerd te worden door het bestuur alvorens ten uitvoer gebracht te kunnen worden. 
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Artikel 30. 

De permanente commissies dienen ruim voor het vaarseizoen hun wensen in over het gebruik van het 

materiaal van de vereniging.  

 

Het jaargebruik van het materiaal zal op voorstel van de overige commissies en de materiaal commissie voor 1 

februari van het lopende jaar door het dagelijks bestuur worden vastgesteld. Tevens verzorgen de commissies 

de activiteitenkalender van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”. Tussentijdse aanpassingen geschieden 

met kennisgeving aan het dagelijks bestuur. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt, beslist het dagelijks 

bestuur. 

  

Artikel 31. 

De commissies  zijn gedurende de tijd dat verenigingsmateriaal aan hen is toegewezen verantwoordelijk voor 

het in goede staat houden van dat materiaal. 

 

TAAKOMSCHRIJVING EN BEZETTING COMMISSIES 

 

COMMISSIE COMMUNICATIE 

Artikel 32. 

De commissie communicatie heeft tot taak het uitgeven van een periodiek (tenminste 4 x per jaar) 

verschijnend orgaan ten behoeve van de leden van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”. De commissie 

kan naast het publiceren van verslagen over verenigingsactiviteiten, het bestuur en de commissies kritisch 

volgen, maar dient hiermee zorgvuldig en objectief te zijn. De commissie onderhoudt contacten met de 

adverteerders en sponsoren. Op voorstel van de commissie worden door het algemeen bestuur de advertentie- 

en sponsortarieven vastgesteld. Sponsoring van activiteiten en/of materialen zal geschieden overeenkomstig 

het door het algemeen bestuur geaccordeerde beleid opgesteld door de commissie communicatie, hetgeen 

dient de voldoen aan de ethische randvoorwaarden hiertoe overgekomen in een algemene ledenvergadering.  

 

De commissie wordt gevormd door tenminste 2 leden waaronder 1 voorzitter.  

 

COMMISSIE CLUBHUIS 

Artikel 33. 

De taak van de commissie is het beheer en onderhoud van clubhuis en inventaris. Op voorstel van de 

commissie worden door het algemeen bestuur de tarieven van de consumpties en verhuur van het clubhuis 

aan derden vastgesteld. De commissie zorgt voor een inventarislijst van bezittingen van de vereniging en het 

bijhouden daarvan. 

De commissie wordt gevormd door tenminste 2 leden:de clubhuiscommissaris, tevens voorzitter die de 

uitvoerende werkzaamheden coördineert. De clubhuiscommissaris draagt tevens zorg voor het dagelijks 

onderhoud van clubhuis en inventaris. De barcommissaris,  welke zorg draagt voor de inkoop en verkoop van 

dranken en etenswaren en hierover het financiële beheer voert.   

De commissie clubhuis werkt conform het hiertoe opgestelde en geldige bestuursreglement. 

De commissie clubhuis beheert, verlengt en handhaaft de benodigde vergunningen voor het exploiteren van 

het clubhuis. 

 

COMMISSIE EVENEMENTEN  

Artikel 34. 

De commissie heeft tot taak het ontwikkelen van activiteiten gedurende het gehele jaar, die bijdragen tot 

versteviging van de onderlinge band tussen de leden van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”. Een 

overzicht van deze activiteiten zal in overleg met de overige commissies op de najaarsvergadering worden 

gepresenteerd. De commissie heeft in deze een coördinerende functie.  
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De commissie wordt gevormd door tenminste 3 leden waaronder 1 voorzitter.  

 

 

 

COMMISSIE JEUGD EN OPLEIDING 

Artikel 35. 

De commissie heeft tot taak: 

a. het verzorgen of doen verzorgen van cursussen voor leden van de vereniging op het gebied van de 

watersport.  

b. het organiseren van trainingen van leden van de vereniging op het gebied van wedstrijdzeilen.  

c. het begeleiden van de jeugd van de vereniging in de watersport. 

d. het voeren van een administratie van deelnemers waarvan afschrift wordt gedaan aan de secretaris van het 

algemeen bestuur.    

 

De commissie wordt gevormd door tenminste 3 leden waaronder 1 voorzitter: 

 

COMMISSIE MATERIALEN 

Artikel 36. 

De taak van de commissie is, binnen het door de ledenvergadering beschikbaar gestelde budget, de aanschaf, 

het beheer, het onderhoud en de verhuur van de materialen van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”. 

 

De commissie stelt, de financiële vergoeding voor het gebruik van de bezittingen van de vereniging door 

andere commissies en door derden voor aan het algemeen bestuur. Deze vergoedingen worden door het 

algemeen bestuur vastgesteld uiterlijk een maand voor de najaarsvergadering van het voorafgaande jaar en 

worden bepaald voor het gehele jaar. De hoogte van de vergoeding van materiaal te gebruiken door de 

commissies mogen de continuïteit van de activiteiten van de vereniging niet in gevaar brengen. De commissie 

zorgt voor een inventarislijst van de bezittingen van de vereniging en het bijhouden daarvan. Hierbij wordt een 

indicatie gegeven van de staat van onderhoud van de materialen.    

 

De commissie dient zich zoveel mogelijk te houden aan de aanbevelingen van de overige commissies over 

aanschaf en onderhoud van materiaal, voor zover dit materiaal hoofdzakelijk door één van de commissies zal 

worden gebruikt. Indien een verschil van mening blijft bestaan, beslist het dagelijks bestuur. 

 

De commissie wordt gevormd door tenminste 2 leden waaronder 1 voorzitter. 

 

COMMISSIE WEDSTRIJDEN 

Artikel 37. 

De commissie heeft tot taak: 

a. het organiseren of doen organiseren van nationale en internationale wedstrijden. 

b. het organiseren of doen organiseren van wedstrijden voor leden van wedstrijden in open- en kajuitschepen. 

c. het organiseren of doen organiseren van wedstrijden in samenwerking met andere verenigingen. 

d. het samenstellen van de totale wedstrijdkalender van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”. 

 

De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de door het algemeen bestuur geaccordeerde 

wedstrijden, welke zijn aangedragen door de commissie wedstrijden, met de daaraan verbonden financiële 

consequenties. Deze organisatie houdt in het afsluiten van overeenkomsten met derden, de voorbereiding, 

alsmede de afwikkeling van het evenement. 

 

Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, onderhoudt de commissie contact met het KNWV, de 

desbetreffende klasseorganisaties en al die instanties en/of personen, die voor het welslagen van het 
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evenement van belang zijn. Daarnaast maakt de commissie afspraken met die verenigingen die evenementen 

willen organiseren in samenwerking met Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”. 

 

De wedstrijdcommissie wordt gevormd door tenminste 3 leden waaronder 1 voorzitter.  

 

VLAG EN STANDAARD 

Artikel 38. 

De vlag en clubstandaard van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere” zijn korenblauw, waarin drie 

gestileerde zilverkleurige haringen met kroontjes en sterren, zwemmend in de richting van de hijs. De 

standaard van de vereniging heeft de vorm van een driehoek. Alleen ereleden, leden van verdienste, gewone 

leden, jeugdleden en gezinsleden van de vereniging hebben het recht de vlag en standaard op hun schip te 

voeren. Ereleden en bestuursleden voeren de standaard behorende bij hun status. 

 

AFVAARDIGINGEN 

Artikel 39. 

Een afgevaardigde is gebonden aan de zittingstermijn volgens het rooster van aftreden van het bestuur of de 

commissie waaraan hij of zij deelneemt. Een verlenging van de termijn behoeft de schriftelijke toestemming 

van het algemeen bestuur.  

 

Artikel 40. 

Een afgevaardigde is verplicht informatie te verstrekken inzake alle relevante aangelegenheden, zijn 

afvaardiging betreffende, aan het algemeen bestuur. 

 

Artikel 41.  

Afgevaardigden in andere officiële besturen of commissies worden bij voorkeur uit het algemeen bestuur 

gekozen. Het algemeen bestuur kan besluiten een afgevaardigde uit de overige leden te benoemen. 

 

Artikel 42. 

De haven commissaris als afgevaardigde van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”, is bij voorkeur 

bestuurslid van Enkhuizer Watersport Vereniging “Almere”, heeft bij voorkeur een ligplaats in de 

Compagnieshaven en is een algemeen geaccepteerd intermediair tussen de vereniging en de operationele 

leiding van de haven. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 43. 

In al die gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 

 

 

 

 

Aldus initieel vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 mei 2012 en geamendeerd/ uitgebreid in de 

algemene ledenvergadering op 1 april 2016. 


