HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Art. 1

Daar, waar in dit huishoudelijk reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt,
kan deze vervangen worden door de vrouwelijke vorm.

Art. 2

Zij die de onderwatersport willen beoefenen, dienen bij aanvang van het
lidmaatschap in het bezit te zijn van:
a. geldig bewijs van medische goedkeuring voor het sportduiken
b. basisuitrusting, bestaande uit snorkel, masker, vinnen en loodgordel

Art. 3

Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt geheel voor eigen
risico. D.G.S.- functionarissen en -organen zijn nimmer aansprakelijk voor de
gevolgen, die uit het beoefenen van de onderwatersport voortvloeien.

Hoofdstuk 2. Van de Leden
Art. 1

Leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

Art. 2

Minderjarigen behoeven voor het lidmaatschap de schriftelijke goedkeuring
van hun ouders, voogd of verzorgers, volgens modelverklaring van de
vereniging.

Hoofdstuk 3. Van het Lidmaatschap
Art. 1

Bij een contributie-achterstand van twee maanden volgt automatisch
schorsing.

Art. 2

Na schorsing wegens wanbetaling is de contributie tot aan het einde van het
verenigingsjaar verschuldigd.

Art. 3

Indien binnen twee maanden na de datum, waarop schorsing ingaat, geen
betaling heeft plaatsgevonden, volgt automatisch ontzetting uit het
lidmaatschap, hetgeen echter niet de verplichting wegneemt het achterstallige
bedrag, gerekend tot het eind van het verenigingsjaar, alsnog te betalen,
vermeerderd met de extra incassokosten.

Art. 4

Gedurende de schorsingsperiode kan de betrokkene gedurende deze periode
echter geen gebruik maken van zijn rechten aan het lidmaatschap verbonden.

Art. 5

Met het beëindigen van het lidmaatschap, onverschillig om welke redenen,
eindigen alle rechten aan het lidmaatschap verbonden en alle aanspraken op
de vereniging en haar eigendommen.

Art. 6

Opzegging volgens artikel 7 sub 1.b. van de statuten, dient schriftelijk aan de
secretaris te geschieden.
Hoofdstuk 4. Van de Zwemmers

Art. 1

Zwemmers zijn zij, die alléén komen om te zwemmen. Zij zijn geen lid van de
vereniging en beoefenen niet de onderwatersport.

Art. 2

Er dient een directe familierelatie van de zwemmer met een lid van de
vereniging te bestaan.

Art. 3

Het bestuur en trainers zijn gerechtigd het aantal zwemmers te beperken.

Art. 4

De zwemmers betalen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Art. 5

Afrekening geschiedt door zorg van de penningmeester.

Art. 6

Zwemmers maken gebruik van de zwemgelegenheid geheel voor eigen
risico.

Art. 7

De leden die de zwemmers introduceren, dienen deze te wijzen op de risico’s
en verantwoordelijkheden zoals deze bij het binnenwater-programma horen,
alsmede op de inhoud van het Huishoudelijk Reglement.

Hoofdstuk 5. Van het Bestuur
Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

het bestuur kan uit haar midden naast de volgens de Statuten bepaalde
voorzitter, secretaris en penningmeester, functionarissen aanwijzen, zoals:
hoofdtrainer, commissaris-materieel, commissaris-jeugdzaken, commissarisevenementen.
Het bestuur heeft het recht in geval van tussentijdse vacatures
waarnemenden functionarissen te benoemen uit de leden.
Deze waarnemende functionarissen hebben zitting in het bestuur tot de
eerstvolgende bestuursverkiezing.
Het bestuur heeft de algemene en dagelijkse leiding van de vereniging, neemt
alle maatregelen van orde bij oefeningen en demonstraties, stelt alle
reglementen daarvoor vast en treedt beslissend op in alle gevallen waarin de
reglementen niet voorzien.
het bestuur kan uit de leden commissies benoemen indien zij dit nodig acht.
Het bestuur kan deze commissies ook ontbinden.
De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht de vergaderingen
van commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem.

Hoofdstuk 6. Van de Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van de
aldaar genomen besluiten.

Hoofdstuk 7. Van de Secretaris
Art. 1

De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat.

Art. 2

De secretaris houdt de ledenlijst bij, maakt de notulen van alle vergaderingen,
voert de correspondentie van de vereniging, waarbij hij afschriften houdt en
verzorgt het archief.

Art. 3

De secretaris voorziet de nieuwe leden van de nodige reglementen en
formulieren. Hij voert voorts het beheer over de bibliotheek, waarvan hij een
catalogus bijhoudt.

Art. 4

Op de algemene Vergadering wordt door hem verslag uitgebracht over de
termijn, verstreken sinds de laatste Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 8. Van de Penningmeester
Art. 1

De penningmeester voert het geldelijk beheer en verzorgt de boekhouding,
int de contributies en overige bedragen, betaalt de vorderingen op de
vereniging en ondertekent de kwijtingen.

Art. 2

Hij is slechts bevoegd uitgaven te doen, welke voortvloeien uit de toepassing
van de reglementen of uit de uitvoering van besluiten op de vergaderingen
genomen.

Art. 3

De penningmeester is gehouden om, indien het bestuur dit nodig oordeelt,
een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting van de financiële toestand van
de vereniging te geven.

Art. 4

De functie van penningmeester is onverenigbaar met die van secretaris.

Hoofdstuk 9. Van de Hoofdtrainer
Art. 1

De hoofdtrainer stelt in samenwerking met het bestuur de oefenprogramma’s
vast, draagt er zorg voor, dat dit programma ook inderdaad wordt uitgevoerd
en coördineert de opleidingen.

Art. 2

De hoofdtrainer kan na overleg met het bestuur één of meer assistenten
benoemen.
De hoofdtrainer draagt zorg voor het bijhouden van de logboeken en
controleert tevens de medische keuringen.

Art. 3

Hoofdstuk 10. Van de commissaris-materieel
Art. 1

De commissaris-materieel draagt zorg en verantwoording voor alle aan de
verengingen toebehorende uitrustingen, apparaten, accessoires en
gereedschappen.

Art. 2

Hij houdt een lijst bij, waarop alle bovenbedoelde zaken staan vermeld en
houdt nota van alle aankopen en reparaties. Voor het doen verrichten van
grote reparaties, dient hij overleg met het bestuur te plegen.

Art. 3

Op de Algemene vergadering brengt hij verslag uit over de mutaties, het
gebruik en de reparaties van de apparatuur.

Hoofdstuk 11. Van de commissaris-evenementen
De commissaris-evenementen draagt zorg voor het organiseren en uitvoeren
van de verenigingsevenementen.

Hoofdstuk 12. Van de Bestuursvergaderingen
Art. 1

Bestuursvergaderingen worden tenminste eenmaal in de drie maanden
gehouden en voorts wanneer dit de voorzitter wenselijk voorkomt.

Art. 2

De secretaris is gehouden op verzoek van de voorzitter of van twee
bestuursleden zo mogelijk binnen een week een bestuursvergadering bijeen
te roepen.

Art. 3

Voor het nemen van besluiten, die wettelijke consequenties hebben, moeten
minimaal drie bestuursleden, waaronder de voorzitter en secretaris, aanwezig
zijn.

Art. 4

Een afvaardiging uit de vereniging, gekozen op de algemene Vergadering
zal de belangen van de vereniging in NOB - verband behartigen.

Art. 5

Deze afvaardiging brengt verslag uit aan het bestuur en tevens jaarlijks op de
Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 13. Van de Gelden
Art. 1

Ereleden betalen geen contributie.

Art. 2

Gewone leden betalen een door de Algemene Vergadering vastgestelde
contributie.

Art. 3

Alle aan de vereniging verschuldigde gelden dienen binnen de daarvoor
gestelde termijn te worden voldaan.

Art. 4

Zij die aangeven een opleiding te willen volgen, betalen een door de
Algemene Leden Vergadering vastgesteld bedrag.
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