Alkmaarsche Roei – en Zeilvereniging Afdeling Roei
Huishoudelijk Reglement november 2020
Ar=kel 1. Naam van de vereniging
De vereniging draagt de naam "ALKMAARSCHE ROEI- EN ZEILVEREENIGING, ROEIAFDELING" (ARZV-R),
hierna te noemen "de vereniging".
Zij is een voortzeHng van de roeiafdeling van de op achHen april negenMenhonderd Men (18-04-1910)
opgerichte Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging.
Ar=kel 2. Kentekenen van de vereniging
De kentekenen van de vereniging zijn als volgt:
1. De vlag is rechthoekig met een lengte van anderhalf maal de hoogte. De achtergrondkleur is wit. In het
midden bevindt zich een rode ruit, staande op de punt. In de ruit staat in het wit de Alkmaarse burcht.
2. De standaard is driehoekig met een lengte van anderhalf maal de hoogte. De achtergrondkleur is wit. In
het midden bevindt zich een rode ruit, staande op de punt. In de ruit staat in het wit de Alkmaarse
burcht.
3. Het insigne is gelijk aan de standaard.
4. Het roeikostuum bestaat uit een wit shirt met een rood embleem en een rode korte broek.
5. De roeiriemen hebben een rood blad met een wi[e ruit in het midden van dit blad.
6. Voor ereleden en bestuursleden gelden afwijkende bepalingen ten aanzien van standaard en insigne.
Ar=kel 3. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
LEDEN
Ar=kel 4. Soorten leden
De vereniging kent de volgende soorten leden:
1. Algemene leden, te onderscheiden in:
a. Gewone leden
b. Studentleden
2. Jongere leden, te onderscheiden in
a. Juniorleden
b. Jeugdleden
3. Bijzondere leden, te onderscheiden in
a. Begeleiders
b. Buitenleden
c. Buitengewone leden
4. Ereleden

Ar=kel 5. Omschrijving soorten leden
1. Algemeen lid kan zijn:
a. Gewoon lid
De persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de achHenjarige lee_ijd hee_ bereikt.
b. Studentlid
De persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de achHenjarige lee_ijd hee_ bereikt, en die
gedurende het gehele verenigingsjaar volledig dagonderwijs volgt.
2. Jonger lid kan zijn:
a. Juniorlid
De persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de veerMenjarige lee_ijd hee_ bereikt, en de
achHenjarige lee_ijd nog niet hee_ bereikt.
b. Jeugdlid
De persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de veerMenjarige lee_ijd nog niet hee_ bereikt.
3. Bijzonder lid kan zijn:
a. Begeleider/ Coach (RBE)
De persoon die optreedt als coach of begeleider, of een daarmee gelijk te stellen funcMe, mag in die
hoedanigheid beperkt gebruik maken van het roeimaterieel van de vereniging, uitsluitend vanuit de
stuurstoel; een dergelijk lid mag derhalve zelf niet roeien. De toelaMng tot deze lidmaatschapscategorie is abankelijk van de acceptaMe o.b.v. kwalitaMeve eisen door het bestuurslid die instrucMe
resp. coaching in zijn portefeuille hee_.
b. Buitenlid (RBU)
De persoon die lid is van een andere bij de KNRB aangesloten roeivereniging en woonachMg is
buiten het gebied van de provincie Noord Holland, begrensd door het Noordzeekanaal in het zuiden
en het Marsdiep in het noorden.
c. Buitengewoon lid
De persoon die geen gebruik maakt van het roeimateriaal van de vereniging
4. Erelid is:
De natuurlijke persoon die door de ledenvergadering als zodanig is benoemd wegens zijn verdiensten
voor de vereniging of wegens het feit dat hij zich ten behoeve van het doel dat de vereniging nastree_
bijzonderlijk verdienstelijk hee_ gemaakt. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid van drie/vierde
van de uitgebrachte stemmen vereist. Een erelid kan tegelijkerMjd ook behoren tot een andere
ledencategorie.
Het bestuur stelt vast of een persoon voldoet aan de gestelde eisen voor de betreﬀende ledencategorie.
Voldoet het lid niet meer aan deze eisen, dan wordt het lidmaatschap omgezet in de passende
ledencategorie.
Ar=kel 6. Aanvullende eisen voor het lidmaatschap
Gewone leden, studentleden, juniorleden, jeugdleden, en buitenleden kunnen alleen lid worden indien ze
de zwemkunst machMg zijn en beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor parMculieren.
Ar=kel 7. Aanvraag voor het lidmaatschap
De aanvraag voor het lidmaatschap dient schri_elijk te geschieden bij de ledenadministraMe door middel
van het daartoe bestemde volledig ingevulde formulier. De aanvraag van een minderjarige dient mede te
worden ondertekend door een van zijn ouders of zijn voogd.

Ar=kel 8. Toela=ng als lid
Het bestuur besluit omtrent toelaMng van gewone leden, studentleden, juniorleden, jeugdleden,
begeleiders, buitenleden of buitengewone leden. Het bestuur beslist uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de
aanvraag en gee_ hiervan betrokkene schri_elijk bericht. Het bestuur is niet verplicht een weigering te
moMveren. Bij niet-toelaMng kan de ledenvergadering, mits met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, alsnog tot toelaMng besluiten. Een afgewezen kandidaat lid kan niet eerder dan een
jaar na deze beslissing wederom het lidmaatschap aanvragen.
Ar=kel 9. Opzegging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid en voorts in de gevallen als in de statuten genoemd.
Opzegging door het lid geschiedt schri_elijk, bij het bestuur. Een opzegging dient uiterlijk 1 maand na de
datum van de contribuMe-factuur door de ledenadministraMe ontvangen te zijn. Indien later wordt
opgezegd, is de contribuMe voor een geheel jaar verschuldigd.
CONTRIBUTIE EN BIJDRAGEN
Ar=kel 10. Contribu=e
De ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de basiseenheid vast. De jaarlijks te betalen contribuMe
(verder genoemd jaarcontribuMe) wordt als volgt berekend:
Gewoon lid
Studentlid
Juniorlid
Jeugdlid
Begeleider/ Coach (RBE)
Buitenlid (RBU)
Buitengewoon lid
Erelid
Erelid, tevens gewoon of ander lid

3 keer basiseenheid + KNRB-contribuMe
2 keer basiseenheid + KNRB-contribuMe
2 keer basiseenheid + KNRB-jeugdcontribuMe
2 keer basiseenheid + KNRB-jeugdcontribuMe
1 keer basiseenheid + KNRB-contribuMe
1 keer basiseenheid + KNRB-contribuMe
1 keer basiseenheid + KNRB-contribuMe
geen contribuMe
1 keer basiseenheid + KNRB-contribuMe

De KNRB-contribuMe is de contribuMe per lid van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), afgerond
naar de eerst bovenliggende eenheid van € 1,-. Indien voor een lid de KNRB-contribuMe reeds aan de KNRB
wordt voldaan door een andere bij de KNRB aangesloten roeivereniging, vervalt de heﬃng van de KNRBcontribuMe voor de ARZV-R en zal de KNRB-contribuMe niet door de ARZV-R aan het lid in rekening worden
gebracht.
Tevens kent de ARZV voor nieuwe leden instrucMeperioden van eﬀecMef 10 weken waarin basisinstrucMe
wordt gegeven. De contribuMe daarvoor bedraagt 1 contribuMe-eenheid. Na aﬂoop van de
instrucMeperiode loopt het lidmaatschap automaMsch door en wordt contribuMe geheven voor de rest van
het jaar, tenzij het lid uiterlijk 1 maand na de datum van de contribuMe-factuur bij de ledenadministraMe
aangee_ het lidmaatschap te willen beëindigen.
Ar=kel 11. Entreegeld en contribu=e nieuwe leden

Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld. De hoogte hiervan bedraagt 50% van de
basiseenheid zoals die conform arMkel 10. jaarlijks door de ledenvergadering wordt
vastgesteld. Leden die na 31 januari als lid worden toegelaten betalen de volgende
jaarcontribuMe: [(jaarcontribuMe -/- KNRB-contribuMe) * RM/12] + KNRB-contribuMe
+ entreegeld. Hierbij is RM het aantal resterende maanden van het verenigingsjaar.
Een gedeeltelijke maand wordt hierbij als een volle maand geteld. Het entreegeld
blij_ na opzeggen lidmaatschap gedurende de periode van 5 kalender jaren op naam
van het ex-lid staan

Ar=kel 12. Gezinskor=ng
Voor gezinnen of samenwonenden wordt, alleen op aanvraag bij het bestuur, een korMng toegepast, mits
de betrokken personen op hetzelfde adres wonen in gezinsverband of in een daarmee vergelijkbare
samenlevingsvorm (hierna te noemen "gezin"). Het korMngsbedrag wordt als volgt berekend: [ (totaal
aantal basiseenheden van het gezin) * (basiseenheid) – (4 keer basiseenheid) ] * 0,25 Een negaMef
korMngsbedrag wordt gelijk gesteld aan nul
Ar=kel 13. Kor=ng in geval van lidmaatschap van de ARZV, zeil/motorbootafdeling
Voor gewone leden die tevens lid zijn van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging, Zeil/motorbootafdeling,
wordt een korMng op het lidmaatschap verleend. Deze korMng is € 10,-. Bij gezinnen geldt de korMng voor
ieder gezinslid dat dubbel lid is, en deze wordt onverminderd toegepast op de met de door gezinskorMng
verlaagde contribuMe. Tevens wordt, indien van toepassing en indien aan dezelfde voorwaarden wordt
voldaan, een korMng verleend van 50% op het entreegeld.
Ar=kel 14. Liggeld
Het bestuur kan bij voldoende ruimte in de botenhuizen aan een gewoon lid, studentlid, juniorlid, jeugdlid
of buitenlid een ligplaats voor een eigen roeiboot ter beschikking stellen. Voor dit recht is liggeld
verschuldigd, dat evenredig is met het aantal door de roeiboot ingenomen stellingmeters. Het bedrag per
meter bedraagt 25% van de basiseenheid zoals die conform arMkel 10. jaarlijks wordt vastgesteld door de
ledenvergadering.
Ar=kel 15. Wedstrijdbedragen
Voor deelname aan wedstrijden wordt aan het deelnemende lid een bijdrage gevraagd op basis van de
volgende regeling:
Jeugdleden

alle soorten wedstrijden

geen eigen bijdrage

Juniorleden
Juniorleden

klasserende wedstrijden
niet-klasserende wedstrijden

25% van de kosten
50% van de kosten

Studentleden klasserende wedstrijden
Studentleden niet-klasserende wedstrijden

25% van de kosten
50% van de kosten

Gewone leden klasserende wedstrijden
Gewone leden niet-klasserende wedstrijden

50% van de kosten
100% van de kosten

Buitenleden

de bijdrage is gelijk aan de bijdrage van een jeugdlid, juniorlid of een gewoon lid, van gelijke
lee_ijd

Onder klasserende wedstrijden wordt verstaan de wedstrijden die als zodanig door de Koninklijke
Nederlandse Roeibond zijn aangemerkt.

Ar=kel 16. Bijdrage transportkosten
Voor de kosten voor het transport van boten naar een wedstrijd of een ander evenement wordt aan het
deelnemende lid een bijdrage gevraagd op basis van de volgende regeling:
Transport met een oﬃciële botentransporteur De volledige kosten, verdeeld over het aantal roeiers
Transport met eigen vervoer

De gemaakte kosten dienen rechtstreeks door de
vervoerder te worden verrekend met de betreﬀende ploeg

Ar=kel 17. Overige bijdragen
Het bestuur kan bijdragen vaststellen voor deelname aan acMviteiten, die door het betrokken lid dienen te
worden voldaan. Vormen de acMviteiten een regelmaMg terugkerende gebeurtenis, dan dient de
bijdrageregeling vastgesteld te worden door de ledenvergadering.
Ar=kel 18. Betaling
De betalingstermijn van een factuur van de vereniging is vastgesteld op 30 dagen na de factuurdatum.
De ledenvergadering kan een bedrag vaststellen waarmee de contribuMe of het liggeld wordt verhoogd,
indien het bedrag na bedoelde datum wordt betaald. De penningmeester is bevoegd in bijzondere gevallen
met het lid een betalingsregeling overeen te komen of gehele of gedeeltelijke ontheﬃng van de verplichMng
tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Ar=kel 19. Inning contribu=e persoonlijk lidmaatschap ARZV
De contribuMe van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging (ARZV), van de leden die tevens persoonlijk lid
zijn van de ARZV, wordt geïnd via de vereniging. Het bestuur draagt de ontvangen contribuMe af aan de
ARZV. Is een lid tevens lid van een andere bij de ARZV aangesloten vereniging, dan dient het lid te bepalen
via welke aangesloten vereniging de bedoelde contribuMe wordt geïnd.
CLUBDIENSTEN
Ar=kel 20. Verplich=ng tot het verrichten van clubdiensten
Alle leden zijn verplicht clubdiensten te verrichten voor de vereniging. Deze verplichMng geldt niet voor
ereleden, begeleiders, buitengewone leden, leden die de lee_ijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en
leden die de 65 jaar hebben bereikt en niet voor leden, die senioren en jongere leden instrucMe geven of
coachen, bardienst verrichten, of commissie- of bestuurswerkzaamheden verrichten. Het schema en de
aard van de diensten worden bepaald door het bestuur. Het bestuur houdt hierbij waar mogelijk rekening
met de voorkeur van het lid en stelt eens per jaar het lid in de gelegenheid om zijn voorkeur kenbaar te
maken.
Ar=kel 21. Maatregelen indien niet voldaan wordt aan clubdiensten verplich=ng
Indien een lid niet voldoet aan zijn verplichMng als omschreven in arMkel 20, kan het bestuur een boete
opleggen. De boete wordt verhoogd indien het lid herhaaldelijk niet aan de verplichMng voldoet. Blij_ het
lid ook dan in gebreken, dan kan dit reden zijn voor een opzegging namens de vereniging, zoals beschreven
in de statuten.

GEBRUIK VERENIGINGSFACILITEITEN EN ROEIMATERIAAL
Ar=kel 22. Toegang tot het terrein en de gebouwen
Alleen leden hebben toegang tot het terrein en de gebouwen die de vereniging beheert. Een lid mag op het
terrein en in de gebouwen van de vereniging vergezeld zijn van gezinsleden. Het bestuur kan anderen
toegang verlenen. Voorts hebben toegang: - Personen die het lidmaatschap hebben aangevraagd,
gedurende een maximale periode van 60 dagen - Opvarenden van bezoekende roeiboten, die lid zijn van
een bij de KNRB aangesloten vereniging.
Ar=kel 23. Introduc=e
Een lid mag een persoon maximaal 2 keer per jaar introduceren. Een gezinslid kan ook worden
geïntroduceerd. Een lid mag met een introducé gebruik maken van de verenigingsfaciliteiten. Voor het
gebruik van het roeimateriaal is arMkel 24 van toepassing. Een introducMe is alleen mogelijk zolang het
betreﬀende lid ook aanwezig is. Het bestuur kan voor de introducMe nadere regels stellen en is te allen Mjde
bevoegd een introducMe terstond te beëindigen.
Ar=kel 24. Gebruik van het roeimateriaal
Gebruik van het roeimateriaal van de vereniging is uitsluitend voorbehouden aan gewone leden,
studentleden, juniorleden, jeugdleden en buitenleden. Gebruik van het roeimateriaal door een introducé is
alleen toegestaan na toestemming van het bestuur. Het bestuur kan anderen toestemming geven tot het
gebruik maken van het roeimateriaal. Voorts is gebruik van het roeimateriaal toegestaan door personen die
het lidmaatschap hebben aangevraagd, gedurende een maximale periode van 3 maanden Het gebruik van
het roeimateriaal wordt verder geregeld door een door de ledenvergadering vastgesteld reglement, en door
de door het bestuur vastgelegde nadere bepalingen.
Ar=kel 25. Aansprakelijkheid leden
Ieder lid is jegens de vereniging aansprakelijk voor niet-verzekerde schade die door het handelen of nalaten
van handelingen van het lid of zijn introducés voor de vereniging is ontstaan.
Schade wordt op de collecMeve verzekering van de vereniging verhaald, waarbij het eigen risico en de niet
gedekte schadelast (bijvoorbeeld schade aan riemen) voor rekening van het lid komen. Opze[elijk
toegebrachte schade wordt alMjd geheel op het lid verhaald.
Indien meerdere leden betrokken zijn bij een schade (ploeg of aanvaring tussen twee ARZV-boten) regelen
de betrokkenen onderling de verdeling van het aandeel in de schade. Bij onenigheid over de verdeling van
de schade beslist het bestuur over de persoonlijke aansprakelijkheid.
BESTUUR
Ar=kel 26. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzi[er, secretaris, penningmeester, en tenminste twee en
maximaal vijf commissarissen. Het bestuur wordt uit de algemene leden benoemd door de
ledenvergadering, conform de bepalingen in de statuten. De voorzi[er wordt in funcMe benoemd. Het
bestuur verdeelt zelf de funcMes over de overige bestuursleden. Voor iedere funcMe kan zij een
plaatsvervanger aanwijzen. Een persoon kan, behoudens bijzondere omstandigheden, niet meer dan één
van deze funcMes tegelijkerMjd bekleden. Het bestuur verdeelt zelf de funcMes van commissaris over de
overige bestuursleden. Voor iedere funcMe kan zij een plaatsvervanger aanwijzen.

Ar=kel 27. Taken voorzi^er
De voorzi[er is belast met de leiding van de leden- en de bestuursvergadering. Hij bevordert een correcte
funcMe-uitoefening van de overige bestuursleden. Hij verzorgt de algehele coördinaMe. Hij onderhoudt
contacten met andere verenigingen en met regionale of landelijke bonden. Hij vertegenwoordigt de ARZV-R
op de ledenvergadering van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging.
Ar=kel 28. Taken secretaris
De secretaris verzorgt de oproepen voor de leden- en bestuursvergaderingen. Hij houdt de notulen bij van
genoemde vergaderingen. Hij verzorgt de correspondenMe en beheert het niet-ﬁnanciële archief. Jaarlijks
stelt hij een jaarverslag op.
Ar=kel 29. Taken penningmeester
De penningmeester is belast met het ﬁnancieel beheer van de vereniging. Hij beheert de te beleggen
gelden. Hij verzorgt de verzekeringen. Hij concipieert de door het bestuur jaarlijks uit te brengen begroMng,
de staat van baten en lasten en de balans. Hij beheert het ﬁnancieel archief. Hij zorgt ervoor dat de
commissie van controle naar behoren zijn taken kan verrichten en gee_ hen, of een ander bestuurslid
indien deze hierom vraagt, inzage in de boeken, de bescheiden en de kas van de vereniging.
Ar=kel 30. Taken commissarissen
De taken van de commissarissen worden door het bestuur vastgesteld.
COMMISSIES
Ar=kel 31. Commissies
Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen
uitvoeren door commissies.
Ar=kel 32. Benoeming commissies
Behoudens voor de commissies waarin in de statuten of het Huishoudelijk Reglement een andere
benoeming is bepaald, worden de commissies benoemd door het bestuur.
Ar=kel 33. Vergoedingen
De leden van het bestuur of van een commissie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; wel
hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funcMe gemaakte kosten.
ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK
Ar=kel 34. Boete en schorsing
Het bestuur is bevoegd aan een lid wegens het niet of niet Mjdig voldoen van zijn verplichMngen jegens de
vereniging, wegens het handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of
de KNRB, of wegens wangedrag, een boete op te leggen of het lid te schorsen. Het maximum bedrag voor
een op te leggen boete is gelijk aan drie basiseenheden. Een schorsing voor bepaalde Mjd kan voor ten
hoogste twaalf maanden worden opgelegd. Een schorsing voor onbepaalde Mjd die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging,
ontzeHng of verlenging van de schorsing eindigt door verloop van deze termijn. Tot verlenging van de
schorsing kan worden besloten, tenzij hiermee een aaneengesloten periode van schorsing van twaalf
maanden wordt overschreden.

Ar=kel 35. Commissie van beroep
De ledenvergadering kan een commissie van beroep instellen. Deze commissie bestaat uit drie gewone
leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
Ar=kel 36. Beroep tegen boete of schorsing
Tegen een besluit van het bestuur als bedoeld in arMkel 35 staat betrokkene beroep open bij de commissie
van beroep of, indien deze commissie niet is ingesteld, de ledenvergadering. Is een commissie van beroep
ingesteld, dan staat geen verder beroep open op de algemene vergadering. De commissie van beroep hee_
geen bevoegdheid inzake besluiten als bedoeld in de statuten, arMkel 8. Het beroep kan tot ten hoogste
derMg dagen na ontvangst van de kennisgeving van bedoeld besluit worden ingediend. Het beroep hee_
geen opschortende werking op een uitgesproken schorsing.
BELEID INZAKE VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Ar=kel 37. Beleid inzake Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De vereniging zal van instructeurs, coaches en begeleiders van zowel jeugd- als juniorleden, bij aanvang van
de begeleidende werkzaamheden en periodiek eenmaal per drie jaar, kosteloos een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en JusMMe .

SLOTBEPALINGEN
Ar=kel 38. Aanvullende reglementen
De ledenvergadering kan aanvullende reglementen vast stellen. Voor een besluit tot vaststelling of wijziging
van een aanvullend reglement is een gewone meerderheid vereist.
Tot deze reglementen behoort in ieder geval:
- een reglement waarin het gebruik van de roeifaciliteiten wordt geregeld, (waaronder begrepen een
permissiesysteem).
- een reglement voor het gebruik van de kanMne en de verstrekking van alcoholhoudende dranken.
- een code ongewenste omgangsvormen
- Privacyverklaring ARZV 2018.
Ar=kel 39. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een
besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. In de oproep tot deze vergadering dient de voorgestelde wijziging woordelijk te zijn beschreven.
Ar=kel 40. Status van het Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement vormt een aanvulling op de statuten. Een bepaling in de statuten hee_
voorrang op een bepaling in dit reglement. Het bestuur beslist indien nodig omtrent de uitleg van de
bepalingen van de statuten of dit reglement, behoudens beroep op de ledenvergadering.
Ar=kel 41. Vaststelling
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 28 januari 2013 en
gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering op 12 november 2018.

