Huishoudelijk Reglement WSV Van Merlenhaven Vastgesteld in de ledenvergadering van 16 juli 2021

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BESTUUR.
Artikel 1.
a.
Het bestuur bestaat tenminste uit vier leden, daaronder begrepen de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester.
b.
Het bestuur wijst uit zijn midden een lid aan als vice-voorzitter.
c.
Het bestuur wijst uit zijn midden ten minste een lid aan om in het bijzonder de zaken betreffende de
havens te behartigen. Deze(n) wordt (worden) aangeduid als havencommissaris.
Artikel 2.
a.
Het bestuur draagt er bij opstellen van het rooster van aftreden voor zijn leden, bedoeld in artikel 14
lid b. van de statuten, zorg voor dat elk jaar bij benadering een derde van het aantal bestuursleden
aftredend is en dat de leden van het dagelijks bestuur niet tegelijk aan de beurt van aftreden zijn.
b.
Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen neemt in het rooster van aftreden de plaats in van
degene wiens vacature hij vervult.
Artikel 3.
a.
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dat wensen.
b.
Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Indien echter de voorzitter in
gebreke mocht blijven aan een verzoek van twee bestuursleden om een vergadering bijeen te roepen
binnen drie weken te voldoen, hebben dezen de bevoegdheid dat zelf te doen.
c.
In de bestuursvergadering kunnen besluiten slechts worden genomen wanneer ten minste de helft van
het aantal bestuursleden aanwezig is.
d.
Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis door de vicevoorzitter. Indien ook deze niet aanwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
e.
Besluiten worden in de bestuursvergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, met
dien verstande dat bij staken van stemmen de voorzitter of degene die hem vervangt een doorslag
gevende stem heeft.
BESTUURSVERKIEZING
Artikel 4.
a.
Een voordracht door een groep leden als bedoeld in artikel 12 onder d. van de statuten dient aan de
volgende vereisten te voldoen:
=
zij bevat een aanduiding van de vacature of vacatures waarvoor de kandidaat gesteld wordt;
=
zij bevat een door de kandidaat ondertekende verklaring dat deze met de kandidatuur instemt;
=
zij wordt door elk van de voorstellers ondertekend, met vermelding in leesbaar schrift van de
namen van de voorstellers indien de handtekening niet duidelijk leesbaar is.
b.
Het bestuur draagt er zorg voor dat het beschikt over een schriftelijke verklaring van instemming met
de kandidatuur van elk van de door het bestuur gestelde kandidaten.
c.
Over iedere vacature wordt afzonderlijk beslist. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin de vacatures
aan de orde worden gesteld.
d.
Een persoon kan voor meer dan één vacature voorgedragen worden. Wanneer een persoon in een
vacature gekozen is, vervalt daardoor diens voordracht voor vacatures waarover nog moet worden
beslist.
e.
Indien voor een vacature, al dan niet na toepassing van lid d. van dit artikel, slechts één persoon is
voorgedragen wordt deze zonder beraadslaging en zonder stemming gekozen verklaard.
FINANCIEEL BEHEER.
Artikel 5.
a.
De penningmeester voert een gescheiden beheer ten aanzien van de havenexploitatie en ten aanzien
van overige verenigingsgelden.
b.
De penningmeester mag betalingen boven € 5000,-- slechts doen na daarvoor de instemming van het
dagelijks bestuur gekregen te hebben, tenzij het gaat om de betaling van belastingaanslagen of van de
erfpacht.
c.
Het bestuur wijst uit zijn midden twee plaatsvervangers aan die bij ontstentenis van een of meer leden
van het dagelijks bestuur bevoegd zijn om in hun plaats de onder b. bedoelde instemming te geven.
INTRODUCTIE
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Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd tot introductie op alle vergaderingen, evenementen en overige bijeenkomsten van de
vereniging.
EVENEMENTENCOMMISSIE
Artikel 7.
a.
De evenementencommissie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden, die
jaarlijks door de algemene vergadering worden benoemd. Ook personen die niet lid van de vereniging
zijn, zijn tot lid van de commissie benoembaar.
b.
De commissie is belast met het organiseren van activiteiten ter bevordering van het verenigingsleven,
waaronder festiviteiten, cursussen en wat verder tot het doel mocht leiden.
c.
De evenementencommissie legt jaarlijks in de maand november aan het bestuur een ontwerp voor van
de activiteitenkalender voor het komende kalenderjaar, met een in overleg met de penningmeester
opgesteld ontwerpbudget.
d.
Het bestuur stelt na goedkeuring van de voorgelegde kalender en budget de benodigde middelen aan
de commissie ter beschikking. Daarnaast kan de commissie een bijdrage in de kosten van de
activiteiten vragen van de deelnemers.
e.
De commissie verricht haar werkzaamheden in voortdurend overleg met het bestuur.
f.
Jaarlijks in de maand januari legt de commissie rekening en verantwoording af aan het bestuur inzake
haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.
TOCHTENCOMMISSIE
Artikel 8.
a.
De tochtencommissie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden, die
jaarlijks door de algemene vergadering worden benoemd. Ook personen die niet lid van de vereniging
zijn, zijn tot lid van de commissie benoembaar.
b.
De commissie is belast met het organiseren van vaartochten waaraan de leden van de vereniging met
hun vaartuig kunnen deelnemen. De commissie is bevoegd het aantal deelnemers aan een
uitgeschreven tocht aan een maximum te binden.
c.
De aan een tocht verbonden kosten, die van voorbereiding en organisatie daaronder begrepen, komen
in beginsel ten laste van de deelnemers. Het bestuur kan echter op verzoek van de tochtencommissie
besluiten een deel ervan voor rekening van de vereniging te nemen.
d.
Jaarlijks in de maand januari legt de commissie rekening en verantwoording af aan het bestuur inzake
haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.
TOEWIJZING VAN VASTE LIGPLAATSEN
Artikel 9.
a.
Overeenkomsten van huur en verhuur betreffende ligplaatsen in de aan de vereniging ter beschikking
staande havens worden gesloten op afzonderlijk door de algemene vergadering vast te stellen
algemene voorwaarden. Vaststelling dan wel wijziging van deze algemene voorwaarden geschiedt
overeenkomstig de voor vaststelling dan wel wijziging van reglementen door artikel 24 van de statuten
gestelde regels.
b.
Overeenkomsten als onder a. bedoeld mogen, voor zover het gaat om huur gedurende het
zomerseizoen of gedurende het gehele jaar, slechts worden gesloten met leden van de vereniging. Voor
huur gedurende het winterseizoen mogen ook personen die geen lid van de vereniging zijn als huurder
worden toegelaten met dien verstande dat leden van de vereniging voorrang genieten indien de vraag
het aanbod overtreft.
c.
Het bestuur is bevoegd te bepalen met wie overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot
vrijkomende ligplaatsen. Het bestuur kan deze bevoegdheid overlaten aan de havencommissarissen
dan wel aan een van hen.
d.
Het bestuur dan wel de havencommissaris wijst een ligplaats niet toe dan nadat het/hij zich ervan heeft
overtuigd dat voldaan is aan de verplichting om met betrekking tot het betrokken vaartuig een W.A.verzekering met een dekking van ten minste € 1.000.000,-- per gebeurtenis gesloten te hebben.
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e.

f.

Indien het aantal beschikbare ligplaatsen tekort schiet om aan ieder die dat wenst een ligplaats toe te
wijzen, worden zij aan wie geen ligplaats meer kan worden toegewezen in volgorde van aanmelding
op een wachtlijst geplaatst.
Bij de toewijzing van vrijkomende ligplaatsen mag van de volgorde van de wachtlijst worden
afgeweken voor zover dat nodig is om te vermijden dat de capaciteit van de beschikbare plaatsen
onvoldoende benut wordt, zulks ter beoordeling van het bestuur dan wel de havencommissaris(sen).

VLAG EN WIMPEL
Artikel 10.
a.
De vlag van de vereniging is gebaseerd op een combinatie van de seinvlaggen S en H van het
internationale seinboek. Zij is rechthoekig met een hoogte/breedteverhouding 2:3, verticaal gedeeld in
een wit (aan de broekingzijde) en een rood vlak met centraal in de vlag een blauwe rechthoek, en in
deze rechthoek een oranje anker met touw.
b.
Leden van de vereniging zijn bevoegd tot het voeren van de wimpel. Deze heeft een driehoekige vorm
met de zelfde verhoudingen als onder a. omschreven, terwijl de vorm van de bestanddelen van de vlag
aan de driehoekige vorm is aangepast.
c.
In afwijking van het onder b. bepaalde voeren de leden van het bestuur een rechthoekige wimpel, en
wel:
de voorzitter een wimpel die gelijk is aan de vlag,
de vice-voorzitter een wimpel die voorzien is van één blauwe bal in het witte vlak,
de overige bestuursleden een wimpel die voorzien is van twee blauwe ballen in het witte vlak.
d.
In afwijking van het onder b. bepaalde voeren de ereleden een wimpel die in hoofdzaak gelijk is aan
die van de voorzitter, doch zwaluwstaartachtig ingesneden.
e.
De in dit artikel genoemde kleuren rood, wit en blauw zijn de zelfde als die, voorgeschreven voor de
nationale vlag.
Heemstede,
juli 2021
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