HUISHOUDELIJK REGLEMENT BATAVIA SWIM

30 juni 2017

Huishoudelijk reglement Batavia Swim
Artikel 1, algemene bepalingen
1.

De vereniging genaamd Batavia Swim , hierna te noemen "de vereniging" is opgericht op 2706-2017 en is gevestigd te Lelystad

2.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten
van de vereniging, zoals deze (laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw) zijn vastgesteld bij
notariële akte op ...............................................

3.

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

4.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer……………………………..

5.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Artikel 2, Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, hebben alle leden de hierna te
noemen rechten en plichten.
1.
2.

Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

4.

Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het
bestuur niet anders is bepaald.

5.

Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6.

Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.

Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

8.

Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door
het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de
voorschriften van de K.N.Z.B.

Artikel 3, het dagelijks bestuur
1.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden
uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
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Taken van de voorzitter:
a.

geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

b.

is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een
ander bestuurslid heeft overgedragen.

Taken van de secretaris:
a.

voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van
hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

b.

heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;

c.

zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d.

zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
reglementen;

e.

houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden
van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

Taken van de penningmeester:
a.

beheert de gelden van de vereniging;

b.

zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle
door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

c.

houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d.

voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de
voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande
stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder
genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

e.

brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij
over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 4, kascommissie
1.

Conform artikel 13 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van
de kascommissie benoemd.

2.

De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden.

3.

De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden
tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester
na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
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Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een
betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het
bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 5, overige commissies
1.

Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies
instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies
regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.
Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de
commissies.

2.

Er zijn in principe 2. vaste commissies:
1.Mastercommissie
2. Activiteitencommissie

3.

De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één
jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

4.

Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en
werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als
een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

5.

Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn
werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is
bepaald.

6.

Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit
wenselijk achten.

7.

Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie
heeft ingesteld.

8.

Een commissie dient voor 1 oktober van enig jaar een begroting in te dienen voor het daarop
volgende jaar. Zij geven een overzicht van de door hen vast te stellen activiteiten met
vermelding van baten en lasten. De begroting eenmaal vastgesteld door het bestuur van de
vereniging en later als zodanig geaccepteerd door de Algemene Ledenvergadering, is bindind
voor de commissie.
Indien enige commissie tussentijds wijziging wil van het toegewezen budget, dan dient de
betreffende commissie vroegtijdig schriftelijk en met redenen omkleed het verzoek daartoe aan
het bestuur. Het bestuur doet hierover uitspraak, welke bindend is voor de commissie.

Artikel 5, Handboek Batavia Swim.
In het handboek Batavia Swim is de lange termijn opbouw van de trainingen, de wedstrijden en de
indeling in groepsindeling van de zwemmers beschreven. Tevens zijn in het handboek
wedstrijdzwemmen de taken en werkzaamheden van de verschillende functionarissen in detail
uitgewerkt.
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Artikel 6, sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
Artikel 7, wijziging van het huishoudelijk reglement
1.

Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.

Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement
tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift
hiervan aan alle leden toegezonden.

3.

Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig
is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden,
een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid
van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 8, slotbepalingen
1.

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.

Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking
14 dagen na bekendmaking van het reglement via de website

Aldus vastgesteld in dd. 30-06-2017

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:

De secretaris:
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