Introductierecht
1. Het bestuur kan aan anderen dan leden en donateurs toestemming geven zich op het
verenigingsterrein te begeven en van de verenigingsaccommodatie gebruik te maken.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de categorieën gasten, introducés en bezoekers. De
bestaande regels en reglementen blijven daarbij onverkort van toepassing.
2. Bezoekers zijn zij, die zich slechts op het verenigingsterrein ophouden om zich over de vereniging
en/of de watersport te oriënteren of als toeschouwer aanwezig zijn.
 De activiteiten van de bezoekers zullen vooral bestaan uit het bezichtigen van de
accommodatie, het bekijken van de activiteiten van de watersporters dan wel het praten met
bestuur, commissieleden e.d. over de vereniging en activiteiten van de vereniging. Bezoekers
beoefenen dus niet op enigerlei wijze watersportactiviteiten vanaf het terrein.
 Bezoekers hebben geen uitdrukkelijke toestemming of uitnodiging van het bestuur nodig. Zij
zijn wel verplicht zich op eerste verzoek van het bestuur van het verenigingsterrein te
verwijderen.
3. Gasten zijn personen die tijdelijk op het terrein verblijven op uitnodiging of met toestemming van
het bestuur. Zij mogen de watersport beoefenen vanaf de accommodatie.
4. Introducés zijn personen die op uitnodiging, en in gezelschap van een lid van de vereniging
gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Introducés mogen wel actief de watersport
beoefenen vanaf de accommodatie..
 Een persoon kan niet meer dan driemaal per verenigingsjaar geïntroduceerd worden.
Donateurs hebben geen recht tot introductie.
 Het recht van de leden om personen te introduceren is alleen van toepassing indien het
clubgebouw geopend is, of van het bestuur of een commissie lid daartoe toestemming is
verkregen.
 Het bestuur is bevoegd het introductierecht voor een lid te beëindigen indien zij daartoe
aanleiding ziet.
5. Het bestuur kan al naar gelang de situatie besluiten het individuele introductierecht uit te breiden
dan wel te beperken.
6. Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen of op bepaalde dagen het introductierecht te
limiteren, dan wel niet van toepassing te verklaren.
7. Het bestuur kan personen aanwijzen die de hiervoor genoemde bevoegdheden namens haar
kunnen uitoefenen.
8. Waar in dit reglement wordt gesproken over het bestuur, dient daaronder mede te worden
begrepen één of meer bestuursleden.

Dit reglement is door het bestuur vastgesteld op 2 juli 1985, en herzien op 2-10-1986, 10-6-1992 en
op 21 mei 2014.

