
 

 

Artikel 1 

Kandidaten voor het lidmaatschap kunnen aan een ballotage onderworpen worden, indien de 
ledenadministrateur dit nodig oordeelt. De ballotage geschiedt dan in eerste instantie door het 
bestuur dat bij gewone meerderheid beslist. Het bestuur gaat dan na of er termen aanwezig zijn om 
een kandidaat-lid het lidmaatschap der vereniging te ontzeggen. Zij beslist hierover, in ieder geval 
binnen één maand na aanmelden bij de secretaris. Het bestuur is bevoegd zonder opgaaf van 
redenen een persoon niet tot het lidmaatschap toe te laten. 

Artikel 2 

Een door het bestuur afgewezen kandidaat-lid of zijn/haar wettige vertegenwoordiger kan een 
verzoek richten tot de ledenvergadering om alsnog toegelaten te worden tot het lidmaatschap. Een 
zodanig verzoek wordt ingediend via de secretaris der vereniging. 

Artikel 3 

Een afgewezen kandidaat kan niet dan na een jaar weer worden voorgesteld en niet meer dan 
eenmaal na de eerste ballotage. 

Artikel 4 

Het lidmaatschap van een lid of jeugdlid geeft hem/haar de plicht jaarlijks  zijn/haar contributie en 
overige financiële verplichtingen te voldoen. 

Artikel 5 

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging door de vereniging kan – met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 6, vijfde lid van de Statuten- geschieden wanneer een lid 
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, 
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting uit het lidmaatschap kan 
slechts geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na 
verzending van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 
Het beroepschrift wordt bij het bestuur ingediend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. Het lid krijgt, alvorens de ledenvergadering besluit, de gelegenheid 
mondeling of schriftelijk zijn standpunt omtrent de ontzetting kenbaar te maken. 

Bij uitblijven van tijdig beroep is het lid van rechtswege met terugwerkende kracht tot de datum van 
het besluit uit zijn lidmaatschap ontzet. Het bestuur doet hiervan tijdens de eerstvolgende 
ledenvergadering mededeling. 
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Artikel 6 

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak ook voortvloeiend, 
aan een op het verenigingsterrein aanwezig persoon of door een op het verenigingsterrein aanwezig 
persoon toegebracht aan een persoon en/of eigendom op het verenigingsterrein in gebruik bij de 
vereniging dan wel met materieel van de vereniging. 

Artikel 7  

De jaarlijkse contributie en minimum donatie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering 
minimaal een maand voor aanvang van het contributiejaar.  

Artikel 8 

De contributie wordt voor het eerste lidmaatschapsjaar verhoogd met een entreegeld.  

Indien meerdere personen uit een huishouding lid worden of zijn van de vereniging, dan is voor elk 
volgend lid van de huishouding een aangepast entreegeld verschuldigd. 

De Algemene Ledenvergadering stelt op voordracht van het bestuur de entreegelden vast. 

Indien een persoon reeds eerder lid van de vereniging is geweest, dan kan het bestuur besluiten bij 
het hernieuwd lid worden geen entreegeld te vragen. 

Artikel 9 

De verschuldigde contributies en donaties moeten voor aanvang van het contributiejaar voldaan zijn, 
of binnen 4 weken na dagtekening van de nota na het vaststellen hiervan in de ledenvergadering en 
na mededeling aan alle betrokkenen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar en/of 
contributiejaar eindigt, dan blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
Bij niet tijdige betaling kan het verschuldigde bedrag zonder verdere ingebrekestelling worden 
ingevorderd, eventueel verhoogd met de bijbehorende administratieve kosten. 

Artikel 10 

Indien een kandidaat-lid gedurende het contributiejaar lid of jeugdlid van de vereniging wordt is de 
contributie verschuldigd volgens het in bijlage I opgenomen schema. 

Artikel 11 

De vereniging kent slechts individuele leden. Indien meerdere personen uit een huishouding lid van 
de vereniging zijn, dan is het eerste lid van de huishouding het volle voor hem/haar vastgestelde 
bedrag aan contributie verschuldigd en is elk volgend lid een deel daarvan verschuldigd. Voor 
jeugdleden waarvan een ouder of verzorger (voogd) reeds lid is van de vereniging, en verder voor het 
tweede en ieder volgend jeugdlid is er een aangepast contributiebedrag. In voorkomende gevallen 
kan het bestuur voor een huishouding een gereduceerd tarief vaststellen. Het gereduceerde tarief zal 
ten minste gelijk moeten zijn aan de contributiebedragen voor een huishouding van 2 volwassen 
leden en één jeugdlid. Het bestuur kan bepalen of elders woonachtige personen in aanmerking 
komen voor het gereduceerde gezinslidmaatschap. 

Artikel 12 

Leden en donateurs die na afloop van het contributiejaar kunnen aantonen dat zij zich met 
instemming van het bestuur gedurende dat jaar minimaal 100 uur als vrijwilliger voor de vereniging 
hebben ingezet, hebben recht op restitutie van de betaalde contributie respectievelijk donatie. 

Indien een vrijwilliger valt onder de regeling voor gezinslidmaatschap als bedoeld in artikel 11 van dit 
reglement wordt de hoogte van de niet verschuldigde contributie vastgesteld op de door het eerste 
lid van de huishouding verschuldigde contributie.  

  



 

Artikel 13 

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden, waarvan de kleinste meerderheid in de 
Gemeente Zoetermeer woonachtig moet zijn. Indien dwingende redenen aanwezig zijn, kan het 
bestuur bij de kandidaatstelling van deze laatste voorwaarde afwijken. Het bestuur is onder meer 
opgedragen de behartiging van de belangen der vereniging en het handhaven van de statuten en 
reglementen. In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden na het ontstaan daarvan 
voorzien. Het bestuur moet de besluiten van de algemene vergadering uitvoeren en zo nodig 
voorlopig maatregelen nemen in het belang van de vereniging, waarover in de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering moet worden beslist. 

Artikel 14 

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en bestaat uit drie 
personen, t.w. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur kan in 
spoedeisende gevallen besluiten nemen welke in de eerstvolgende bestuursvergadering door het 
bestuur moeten worden bekrachtigd. 

Artikel 15 

De bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte door de voorzitter of secretaris 
belegd. De voorzitter is tot bijeenroeping van de vergadering van het bestuur verplicht wanneer 
tenminste drie bestuursleden, respectievelijk twee dagelijkse bestuursleden hem gezamenlijk het 
verlangen daartoe schriftelijk hebben kenbaar gemaakt met vermelding van de te bespreken 
onderwerpen. De bedoelde vergadering vindt plaats binnen veertien dagen na de ontvangst van de 
mededeling van het verlangen. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet 
tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 16 

De op de algemene en buitengewone ledenvergaderingen aanwezige stemgerechtigde leden zijn 
verplicht de presentielijst te tekenen. 

Artikel 17 

Van de uitkomst van het onderzoek van de kascommissie, zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten, 
wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur brengt dit verslag ter kennis aan 
de ledenvergadering. Indien de kascommissie termen aanwezig vindt om de penningmeester wegens 
zijn beheer decharge te verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de 
gewone algemene vergadering te doen. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te 
doen betreffende het financieel beleid. De kascommissie bestaat uit drie leden en een reserve lid. 
Jaarlijks treedt een lid af. Een kascommissielid wordt benoemd of ontslagen door de algemene 
ledenvergadering op voordracht van het bestuur. 

Artikel 18 

Het huishoudelijk reglement kan door een algemene vergadering met de meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen worden gewijzigd. De besluiten hiertoe kunnen worden genomen op 
voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van een derde van de stemgerechtigde leden. Een 
voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient op de agenda van een ledenvergadering 
te zijn vermeld. 

  



 

Artikel 19 

In niet omschreven gevallen beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en 
van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend 
gemaakte regels en bepalingen te kennen. De algemene vergadering kan in concrete gevallen 
dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten of de 
wet. 

Artikel 20 

Alle leden hebben recht van introductie op nader door het bestuur te stellen voorwaarden, een en 
ander afhankelijk van de te houden activiteit. Een persoon mag niet meer dan driemaal per jaar 
geïntroduceerd worden. Uit het lidmaatschap ontzette en geschorste leden alsmede 
gedeballoteerden kunnen niet geïntroduceerd worden. Bij feestelijke gelegenheden is het bestuur 
bevoegd introductie te beperken of uit te breiden. Het bestuur stelt een reglement voor de 
toepassing van het introductierecht op. 

Artikel 21 

Het bestuur is bevoegd die commissies in het leven te roepen die het voor het functioneren van de 
vereniging dienstig acht. De taak, samenstelling en bevoegdheden van de commissies worden door 
het bestuur vastgesteld, met dien verstande dat in iedere ingestelde commissie het bestuur 
vertegenwoordigd is met een bestuurslid. De commissie stelt in overleg met het bestuur haar 
werkwijze vast, en is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Geen middelen van 
de vereniging zullen worden aangewend zonder toestemming van het bestuur. 

Artikel 22 

Het bestuur stelt een reglement op voor de vergoedingen waarvoor leden van het bestuur en van 
commissies en eventueel andere personen in aanmerking komen.  

Artikel 23 

De vlag der vereniging bestaat uit een blauw veld met daarop het embleem van de vereniging in het 
geel. De kleuren blauw en geel zijn de kleuren zoals die voorkomen in de vlag der gemeente 
Zoetermeer. 

Artikel 24 

Het bestuur neemt alle maatregelen van orde en stelt nadere noodzakelijke reglementen van 
huishoudelijke aard vast, mits niet in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Artikel 25 

Het dagelijks bestuur van de vereniging stelt de oppervlakte van de ligvakken vast, deelt het 
verenigingsterrein in en is belast met het beheer van en toewijzing aan de leden, waaronder 
begrepen de jeugdleden, van de ligplaatsen. Zonodig stelt het bestuur stelt een ligplaatsbeheerder 
aan, die belast is met de uitvoering. De bevoegdheden van de ligplaatsbeheerder, en zijn relatie tot 
het bestuur, worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur blijft te allen tijde 
eindverantwoordelijk. 

Artikel 26 

De vergoeding die de leden voor een ligplaats moeten betalen, wordt vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering. 

  



 

Artikel 27 

Donateurs kunnen in aanmerking komen voor het innemen van een stallingsplaats gedurende de 
winterperiode indien het betreffende vaartuig zijn/haar eigendom is, en niet vast op het terrein 
gestald is. Leden en donateurs kunnen in aanmerking komen voor het stallen van een zgn. lege trailer 
op het terrein. Het dagelijks bestuur beslist daartoe en kan aanvullende voorwaarden stellen. 

Artikel 28 

Het bestuur van de vereniging stelt de voorwaarden van ligplaatshuur en een terreinreglement vast.  
Alle reglementen zijn ter inzage in de verenigingsaccommodatie en te raadplegen via de internetsite 
van de vereniging.  

Artikel 29 

Het recht van gebruik van, en toegang tot de aan de vereniging behorende eigendommen en 
faciliteiten hebben alle categorieën leden, jeugdleden en donateurs, natuurlijke personen zijnde. 
Donateurs hebben geen recht tot deelname aan door de vereniging georganiseerde 
watersportwedstrijden, tenzij het bestuur de wedstrijd voor hen toegankelijk verklaart, of de 
wedstrijd ook open stelt voor niet leden. Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen 
dispensatie te verlenen 

Artikel 30 

Indien tot ontbinding der vereniging wordt overgegaan, zoals in artikel 13 der statuten is vermeld, zal 
in een algemene ledenvergadering door de penningmeester een slotafrekening worden gedaan. Na 
verslag door de kascommissie wordt dan het eventueel batig saldo bestemd voor een door de 
algemene ledenvergadering nader vast te stellen doel of instelling. 

Artikel 31 Verenigingsonderscheidingen 

Sub 1 
De Zoetermeerse watersportvereniging kent een aantal onderscheidingen die door de Algemene 
Ledenvergadering, respectievelijk het Bestuur kunnen worden toegekend aan natuurlijke en/of 
rechtspersonen die zich voor de watersport in Zoetermeer e.o. in het algemeen en/of voor de 
vereniging in het bijzonder, verdienstelijk hebben gemaakt. Als aanvulling op het ere-lidmaatschap 
van de vereniging, zoals dat geregeld is in artikel 5 der statuten kent de vereniging de volgende 
onderscheidingen: Noord-Aa speld en Noord-Aa penning. 

Sub 2 Noord-Aa speld 
De Noord-Aa speld wordt door het bestuur van de vereniging toegekend aan personen die zich voor 
de watersport in het algemeen of voor de vereniging in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt, 
dan wel op watersportgebied een bijzondere prestatie hebben geleverd. De voordracht kan door het 
bestuur, dan wel door ten minste 20 leden aan het bestuur worden opgemaakt. Het bestuur beslist. 
Het betreft een zilveren of verzilverde speld of hanger in de vorm van het verenigingsembleem. 
Afmetingen ongeveer: 7 mm bij 9 mm. 

Sub 3 Noord-Aa penning 
De Noord-Aa penning wordt aan personen toegekend die zich gedurende lange tijd verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de vereniging. De Noord-Aa penning wordt toegekend door de Algemene 
Ledenvergadering, op voordracht van het Bestuur. Het betreft een zilveren of verzilverde penning; 
diameter 30 à 40 mm (maximaal 50 mm), ter ene zijde een afbeelding van het verenigingsembleem 
en langs de rand de woorden Zoetermeerse Watersportvereniging Noord-Aa. Ter andere zijde een 
inscriptie met de datum en benevens eventueel de samenvatting van de toekenningsmutatie. 

Sub 4 Register 
De vereniging houdt een register bij van de namen en adressen van alle bezitters van een 
verenigingsonderscheiding. In dit register worden tevens de toewijzingsmutaties opgenomen. 



Artikel 32 

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de statuten en van het huishoudelijk 
reglement. Een lid, jeugdlid of donateur (als regel maximaal 1 per huishouding) wordt op zijn/haar 
verzoek een exemplaar van de statuten en/of Huishoudelijk Reglement uitgereikt. Alle reglementen 
zijn verder ter inzage in de verenigingsaccommodatie en te raadplegen via de internetsite van de 
vereniging.  

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2014 

 
  



Bijlage I bij het Huishoudelijk Reglement van de ZWV Noord-Aa 
Inschrijving in de maand Lid vanaf  Contributie percentage  
april 1 april 100 %  
mei 1 mei 92 %  
juni 1 juni 84 %  
juli 1 juli 76 %  
augustus 1 augustus 68 %  
september 1 september 60 %  
oktober 1 oktober 52 %  
november 1 november 44 %  
december 1 december 35 %  
januari 1 januari 26 %  
februari 1 februari 17 %  
maart 1 maart  8 %  


