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Statuten
Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam; “Watersportvereniging Buitenlust”.

Zetel
Artikel 2
De vereniging, die is aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft haar zetel in
Vlaardingen.

Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel;
a. Het bevorderen van de recreatie op het water in het algemeen en het
doen/beoefenen van de watersport in het bijzonder.
b. Het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot het
beoefenen van de watersport.
c. Het beheren en onderhouden van ligplaatsen voor haar leden.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het aanwenden van alle
wettige middelen die dat doel kunnen bevorderen.

Leden
Artikel 4
1. De leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen.

Jeugdleden en donateurs
Artikel 5
1. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen,
doch niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel
te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimum bijdrage.
3. Jeugdleden en donateurs hebben geen andere rechten dan die welk hun
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en
donateurs.
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2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid.
b. Door opzegging van het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard,
te zijnen opzichte uit te sluiten.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van
de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn hangende
het beroep is het lid geschorst.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van jeugdleden en donateurs
1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en van een donateur
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor
het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
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Jaarlijkse bijdragen
Artikel 9
1. De leden, de jeugdleden en de donateurs zijn verplicht tot het betalen van
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
verlenen.

Rechten van jeugdleden en donateurs
Artikel 10
1. Behalve de overige rechten die aan jeugdleden en donateurs bij of
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door
de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

Bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen die
door de algemene vergadering worden benoemd. Die benoeming geschiedt
uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten
de leden wordt benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden, geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien op meer leden moet vóór de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waaring
tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus.
6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing
Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
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herkiesbaar, behoudens het bepaalde in artikel 11; wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Ten aanzien van een bestuursbesluit dat uit de leden benoemd is
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. Door bedanken.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een
plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
opgegeven.

Bestuurstaak, vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen,
1. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering
door besluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde in II het aangaan van rechtshandelingen en
het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van
vijfentwintighonderd euro (€2.500,--), te boven gaande:
II.
a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen;
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b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruik maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
d. Het aangaan van dadingen
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen
van conservatoire maatregelen en het nemen van
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester gezamenlijk.

Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één Januari tot en met één en dertig
December.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder
overlegging van een balans en een staat van baten of lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na
afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, vijf
jaren lang te bewaren.
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Algemene vergadering
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;
c. De voorziening in eventuele vacatures;
d. Voorstellen van het bestuur of de leden. Aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering;
e. De vaststelling van de begroting van de ontvangsten en uitgaven voor
het komende verenigingsjaar.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
zulks wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig een ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle
jeugdleden en donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en
geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft een stem. Het
bestuurslid dat geen lid is van de vereniging heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen.

Voorzitterschap, notulen
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
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2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een
ander door de voorzitter aangewezen persoon, notulen gemaakt die door
de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het
behandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft gekregen heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen personen
plaats. Heeft dan alsnog nogmaals niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is
gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder
niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan
wordt door loting gemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij
een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van de beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks
vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
8. Een éénstemmig 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.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits
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met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
–dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding– ook al
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschift omtrent het oproepen en houden
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in
acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor het oproepen bedraagt
tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld
onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waarin is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
dat voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen van verlijden van de akte is
ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de genen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij
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het besluit tot ontbinding kan echter ook een ander bestemming aan het
batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement
Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
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Huishoudelijk Reglement
Artikel 1
Binnen zes maanden zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. In
deze vergadering zullen drie bestuursleden aftreden. Zij zijn indien zij zich
beschikbaar stellen, direct herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie
moeten zich drie dagen voor deze vergadering, schriftelijk opgeven bij de
secretaris.
Artikel 2
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester.
Artikel 4
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Ontzetting uit het
lidmaatschap geschied door het bestuur.
Artikel 5
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij heeft het recht de discussie te sluiten
indien naar zijn mening de leden voldoende zijn ingelicht of voldoende
gelegenheid hebben gehad om hun standpunt kenbaar te maken. Hij
ondertekend met de secretaris de notulen en andere officiële stukken waarop
handtekeningen zijn vereist.
Artikel 6
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaald is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming van een besluit, niet
beslissend.
Artikel 7
Alle inkomsten en uitgaven lopen uitsluitend via de penningmeester. Hij stort de
gelden bij een bank. Voor elke uitgave heeft hij een machtiging nodig van het
dagelijkse bestuur. Hij zal op de jaarvergadering een financieel verslag
uitbrengen.
Artikel 8
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Het beslist in alle spoedgevallen.
Artikel 9
De kascommissie zal bestaan uit twee leden en wordt gekozen op de algemene
ledenvergadering. Zij controleert de bescheiden van de penningmeester en
brengt schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering. Bij
akkoordbevinding worden de boeken door beide commissieleden ondertekend.
De kascommissie kan, indien de penningmeester dit wenst, tweemaal per jaar
plaatsvinden.
Artikel 10
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Het bestuur vergaderd zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid dit nodig
acht.
Artikel 11
Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, wordt door het bestuur hierin
voorzien tot de eerstvolgende ledenvergadering.
Artikel 12
Voorstellen voor deze vergadering dienen veertien dagen van tevoren bij de
secretaris te zijn ingediend.
Artikel 13
Aanvraag voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris,
die dit verzoek op de eerstkomende bestuursvergadering ter tafel brengt.
Artikel 14
Leden die hun lidmaatschap beëindigen doen dit schriftelijk bij de secretaris en
tenminste vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar. De ligplaats
dient in goede staat te worden achtergelaten.
Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, behoudt het bestuur zich het recht
voor, de schade op het scheidende lid te verhalen
Artikel 15
Leden die handelen in strijd met het verenigingsbelang of de goede naam van de
vereniging schaden worden door het bestuur onmiddellijk geschorst.
Artikel 16
Alle besluiten, in de algemene ledenvergadering genomen, geschieden met de
gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten het andere bepalen.
Artikel 17
De door het bestuur genomen besluiten, genomen op grond van de statuten of
dit reglement, zijn bindend voor alle leden.
Artikel 18
Het bedrag van de contributie en het liggeld wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur.
Artikel 19
Leden die niet aan hun geldelijke verplichting voldoen, kunnen door het bestuur
geroyeerd worden.
Artikel 20
Een ligplaats mag door een gebruiker niet verhuurd worden of afgestaan, bv.
door verkoop van het vaartuig. Voor de aanschaf van een groter vaartuig dient
men contact op te nemen met het bestuur. In praktisch alle gevallen zal het
bestuur medewerking tot het verkrijgen van een grotere ligplaats moeten
weigeren, omdat alle ligplaatsen zijn toegewezen voor daarin passende
vaartuigen. Elke aanvraag wordt echter door het bestuur behandeld, dat daar
uiteindelijk over beslist.
Artikel 21
Ieder lid is – uit veiligheidsoverweging – verplicht zijn vaartuig te verzekeren.
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Artikel 22
De ligplaatsen zijn eigendom van de vereniging en mogen op straffe van
royement niet door een lid aan anderen worden verhuurd of al dan niet tegen
betaling, aan anderen beschikbaar worden gesteld.
Artikel 23
Het is verboden de sleutel van het toegangshek na te maken of uit te lenen aan
personen die geen lid zijn van de vereniging.
Artikel 24
Ieder lid is verplicht 12 uur per jaar werkzaamheden ter algemeen belang te
verrichten. Leden, ouder dan 70 jaar en degenen die schriftelijk hebben laten
weten daartoe lichamelijk niet in staat te zijn, zijn van deze verplichting
uitgesloten. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan door het bestuur der
vereniging een boete worden opgelegd van vijftig euro, als verhoging van de
verschuldigde contributie.
Artikel 25
Het bestuur accepteert geen verantwoordelijkheid voor overtredingen van de
DCMR-reglementen door de leden. Alle boetes moeten door de leden zelf betaald
worden.
Artikel 26
Slotbepaling: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.
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Terrein- en Havenreglement
Gang van zaken m.b.t. de winterbergin
1.

Aanvragen voor winterberging of winterligplaats (hierna te noemen
berging), moeten met het daarvoor beschikbare formulier, ondertekend
worden ingeleverd op een tevoren bekend te maken dag of dagen.
Inlevering geschiedt bij de havenmeester.

2.

Naar het oordeel van de havenmeester of de hellingcommissie
ondeugdelijke vaartuigen kunnen worden geweigerd.

3.

Iedere eigenaar behoort bij het bergen en het te water laten van zijn
vaartuig persoonlijk aanwezig te zijn.

4.

Schragen en goed passend stophout moeten tevoren worden klaargezet
op de toegewezen bergingsplaats (zie hiervoor het bergingsschema).

5.

Voor het te water laten dient elk vaartuig in zodanige staat te zijn
gebracht, dat er geen enkel gevaar voor zinken bestaat.

6.

Alle eigendommen, waaronder ook masten, dienen of aan boord, of
mede naar huis te worden genomen tijdens de berging.

Gebruik van het terrein
1.

Fietsen en bromfietsen (met stilstaande motor) mogen slechts aan de
hand worden meegevoerd en uitsluitend in de daarvoor bestemde rekken
worden gestald.

2.

Onbevoegden en kinderen onder de 14 jaar, mogen het terrein slechts
betreden in tegenwoordigheid van een lid en onder diens
verantwoordelijkheid, danwel met toestemming van het bestuur of de
havenmeester.

3.

Honden mogen slechts aangelijnd op het terrein worden meegevoerd.

4.

Het gebruik van televisie, radio of andere geluidsapparatuur in de open
lucht is niet toegestaan, en op vaartuigen alleen, voor zover het geluid
daarbuiten niet waarneembaar is.

5.

Het is elk lid streng verboden zich aan boord te begeven van een hem
niet toebehorend vaartuig.

6.

Men dient het toegangshek steeds achter zich te sluiten (niet dicht te
smijten).

7.

Het is verboden, leidingwater te gebruiken voor het schoonmaken van
vaartuigen.
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8.

Afval, olie, benzine, enz. mogen niet op het terrein of in het water
worden gedeponeerd. Ieder lid is verplicht om deze stoffen zelf van het
terrein te verwijderen.

9.

Huisvuil dient in een goed gesloten afvalzak mee naar huis genomen te
worden.

10. Alle aanwijzingen van de havenmeester of het bestuur dienen terstond te
worden opgevolgd.

Onderhoud, reparatie, verbouwing
1.

Het verrichten van onderhouds-, reparatie- of
verbouwingswerkzaamheden is toegestaan. Daartoe mag onder het
vaartuig enig materiaal worden bewaard, mits niemand daarvan overlast
ondervindt. Afval dient direct te worden afgevoerd.

2.

Voorgenomen las-, slijp- of andere bijzondere werkzaamheden van enige
omvang dienen op het aanvraagformulier voor berging te worden
aangegeven.

3.

Werkzaamheden, tengevolge waarvan andere vaartuigen overlast of
schade kunnen ondervinden, (vuil, roest, verfstoffen of ander bijtende
stoffen) zijn niet toegestaan. Bij overtreding is men gehouden tot
volledige vergoeding van de toegebrachte schade.

4.

Droogschuren, slijpen, lassen, zagen en alle andere stofverspreidende
werkzaamheden zijn vanaf 1 maart tot het einde van de bergingsperiode
verboden.

5.

Vanaf ’s avonds 21:00 uur tot de volgende ochtend 08:00 uur en op
zondagen mogen geen werkzaamheden worden verricht, die naar het
oordeel van de havenmeester of het bestuur geluidsoverlast opleveren
voor anderen of omwonenden.

6.

Deugdelijk handgereedschap met een opgenomen vermogen tot 750
Watt mag zonder nadere toestemming worden gebruikt. Voor het
gebruik van lasapparaten en gereedschap met een opgenomen
vermogen groter dan 750 Watt, behoeft men de toestemming van de
daartoe aangewezen personen.

7.

Verwarming via het lichtnet is onder geen beding toegestaan. Daarvoor
bestemde apparaten mogen niet aanwezig zijn.

8.

Verlengkabels moeten voldoende zwaar zijn van kwaliteit en voldoen aan
de daarvoor bij de wet gestelde eisen. Zij moeten ook geschikt zijn voor
de o onze werf aanwezige stopcontacten (indien voorradig zijn geschikte
kabels voor gebruik verkrijgbaar). De kabels moeten zo worden
uitgelegd, dat niemand daarvan last ondervindt en dat de veiligheid niet
in gevaar komt.

9.

Aaneengekoppelde meerwegstekkers zijn niet toegestaan.
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10. Uitgelegde kabels moeten duidelijk zichtbaar zijn en zonodig worden
gemarkeerd. Terstond na de werkzaamheden en in ieder geval in de
nachtelijke uren worden verwijderd.
11. Bij storing in het elektrische net moet onmiddellijk de havenmeester
worden gewaarschuwd.
12. Het is onder alle omstandigheden ten strengste verboden zelf de
zekeringkasten te openen of in een reeds open kast de zekeringen te
vervangen, de aardlekschakelaars te bedienen of anderszins in te
grijpen. Overtreders van dit artikel riskeren hun lidmaatschap.

Betalingen, aansprakelijkheid
1.

Niet-leden moeten voor eventuele winterberging het verschuldigde
bedrag uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van een acceptgirokaart,
aan de penningmeester voldoen.

2.

De watersportvereniging ‘Buitenlust’ aanvaard geen enkele
aansprakelijkheid voor de schade, welke door leden of gasten is
toegebracht aan eigendommen van anderen. In voorkomende gevallen is
de schadeveroorzaker gehouden tot volledige vergoeding. Dit geldt
onverminderd voor schade, welke is veroorzaakt door – onder
verantwoordelijkheid van een lid of gast – op het terrein aanwezige
derden.

3.

Elk lid en gast is verplicht tot een voldoend bedrag verzekerd te zijn
tegen wettelijke aansprakelijkheid (W.A.). Het bestuur kan zich
daaromtrent zekerheid verschaffen door overlegging van polis en
betalingsbewijzen te eisen.

Algemeen
1.

Elk lid verplicht zich, de door het Hoogheemraadschap van Delfland
gestelde verplichtingen en voorwaarden, gebruiken, gewoonten, rechten
en verplichtingen voor het gebruik van Delflandse wateren, in acht te
nemen.

2.

Het is verboden, veranderingen aan te brengen in de bestaande
boxindeling, het hekwerk of de roeibotensteigers.

3.

Het is niet toegestaan meerdere vaartuigen achter elkaar in een box te
meren, met uitzondering van volgbootjes, die in elk geval niet langer
mogen zijn dan de breedte van het bijbehorende vaartuig.

4.

Het is ten strengste verboden, langs de oever staande begroeiing af te
maaien, te knippen of anderszins te verwijderen.

5.

Alle eigendommen van de vereniging, die tengevolge van het aanleggen,
wijzigen of op andere wijze worden beschadigd, moeten op eerste
aanschrijving van het bestuur door en op kosten van het
schadeveroorzakende lid worden hersteld. Bij gebreke waarvan het
bestuur de bevoegdheid heeft, het nodige te doen verrichten op kosten
van het betreffende lid.
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Reglement van Orde
Artikel 1
De watersportvereniging ‘Buitenlust’ heeft een complex en ligplaatsen in
eigendom, welke alleen voor haar leden bestemd is.
Artikel 2
Het aanwijzen van een ligplaats geschiedt door het Dagelijks Bestuur, in
samenwerking met de havenmeester.
Artikel 3
Het bestuur behoudt zich het recht voor de plaatsverdeling te wijzigen indien de
omstandigheden dit vorderen.
Artikel 4
Een ligplaats mag door een verbruiker niet worden verhuurd of afgestaan,
bijvoorbeeld door verkoop van het vaartuig.
Artikel 5
Ieder vaartuig wordt zodanig gemeerd dat zich geen uitstekende delen buiten de
palen bevinden.
Artikel 6
Het is onbevoegden niet toegestaan om tijdens afwezigheid van de eigenaar
diens vaartuig te betreden.
Artikel 7
Gebruikers van een ligplaats dragen er zorg voor dat deze goed wordt
onderhouden.
Artikel 8
Een ieder die met zijn vaartuig ligplaats neemt in een box, heeft zich te houden
aan de instructies van de havenmeester.
Artikel 9
Sleutels voor het toegangshek worden, tegen betaling aan de leden in bruikleen
gegeven door de penningmeester der vereniging.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient men de sleutel in te leveren en
ontvangt men het sleutelgeld terug.
Artikel 10
Het is verboden de sleutel van het toegangshek na te maken of uit te lenen aan
personen welke geen lid zijn van de vereniging.
Artikel 11
Leden die hun lidmaatschap opzeggen, dienen dit schriftelijk te doen bij de
secretaris.

20

Artikel 12
Het is verboden vuil of afval in het water te deponeren of op het terrein te laten
liggen.

Artikel 13
Elk lid is verplicht er aan mee te werken dat het vuil of afval naar de daarvoor
bestemde plaatsen wordt gebracht.
Artikel 14
Ieder lid is verplicht zijn vaartuig te verzekeren.
Artikel 15
Aan ieder lid van de watersportvereniging ‘Buitenlust’ zal een exemplaar van de
Statuten, Huishoudelijk reglement, Terrein- en havenreglement, Reglement van
orde en het Clubhuisreglement worden uitgereikt.
Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Clubhuisreglement
1.

Het clubhuis is dagelijks geopend van 13:00 tot 19:00 uur. Op
feestavonden tot einde feest, doch niet langer dan toegestaan door
politie, afdeling Bijzondere Wetten.

2.

Op dagen dat er een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden,
wordt er voor de vergadering enkel koffie geschonken. Tijdens de
vergadering is de bar alleen open voor andere consumpties, gedurende
de pauze. Na de vergadering blijft de bar nog enige tijd geopend.

3.

Aan personen, die merkbaar onder invloed zijn mogen geen alcoholische
dranken meer worden verstrekt.

4.

Wangedrag leidt tot verwijdering uit het clubhuis en van het terrein.

5.

Afval dient u in de asbakken of de afvalemmer te deponeren.

6.

Voor het verlaten van het clubhuis dient men de lege glazen en flesjes
bij de bar in te leveren. Dit verlicht de taak van onze vrijwillige
barmedwerk(st)ers.

7.

Jassen, vesten, etc. behoren aan de kapstok.

8.

Bent u in een –vuile– overall? Ga dan op een krant zitten.

9.

Bij het sluiten van het clubhuis helpen de aanwezige leden even mee de
tafels en stoelen op hun plaats te zetten.

10. De toegang tot de nooduitgang dient te allen tijde te worden
vrijgehouden.
11. Introducé’s dienen zich – onder verantwoordelijkheid van het lid –
eveneens aan alle in dit reglement genoemde regels te houden.
12. Honden worden in het clubhuis uitsluitend aangelijnd toegelaten. Tijdens
vergaderingen, recepties en feestavonden worden geen honden
toegelaten.
Slotbepaling: Bij ernstige overtreding van bovengenoemde regels, kan door
een aanwezig bestuurslid terstond worden ingegrepen. Ordeverstoorders
zullen zich tegenover het bestuur moeten verantwoorden. Het bestuur kan
introducé’s de toegang tot het terrein en clubhuis weigeren.
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Tarieven per 1-1-2017
Inschrijfgeld

€ 185,00

Contributie

€ 112.75

*Box gewoon

€ 206.25

*Box roeiboot

€ 79.75

*Breedte per dm

€

*Volgboot

€ 20.35

Donateur

€ 50.00

7.45

*Passant per dag

€

6.00

*Passant per maand

€

63.25

*Hellingen niet leden

€

71.50

*Winterstalling niet leden

€ 115.50

Borg pasje

€

15.00

Huur laswagen

€

6.50 (per dag)

Huur slijptol

€

3.50 (per dag)

Acculaden

€

3.50 (per keer)

Sinds 1 januari 2017 is over de bedragen gemarkeerd
met een * 21% BTW verschuldigd

.

