Heemsteedse Reddingsbrigade
Opgericht 4 september 1919
Aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (KNBRD)

Huishoudelijk Reglement
Vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 maart 2013

Inleiding
Dit document bevat het Huishoudelijk Reglement van de Heemsteedse Reddingsbrigade (verder ‘de
vereniging’ genoemd). Wanneer in dit reglement wordt gesproken over ‘de statuten’, worden de statuten
van de vereniging bedoeld, zoals vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel.
In dit reglement wordt ook verwezen naar de in de statuten beschreven Algemene Leden Vergadering, het
hoogste orgaan van de vereniging, en de ledenvergaderingen waarin dit orgaan haar stem kan doen gelden.
Dit reglement specificeert nadere regels waaraan de vereniging en haar leden zich dienen te houden,
bovenop de zaken die al in de wet en in de statuten zijn vastgelegd. Dit reglement mag dan ook nimmer in
strijd zijn met de statuten of de wet.
Deze versie van het Huishoudelijk Reglement van de Heemsteedse Reddingsbrigade is vastgesteld en
goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 maart 2013.

Lidmaatschap
Artikel 1
Lid worden
Als leden, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1a van de statuten, kunnen toetreden: personen die bij begin van het
verenigingsjaar de leeftijd van tenminste 16 jaar hebben bereikt en de zwemkunst machtig zijn of personen
die tenminste 5 jaar oud zijn en in bezit zijn van Zwemdiploma A van Het Nationaal Platform Zwembaden
NRZ of een vergelijkbaar diploma.
Artikel 2
Opzeggen
Opzegging namens de vereniging en ontzetting van een lid, zoals bedoeld in artikel 12 leden 4 en 5 van de
statuten, kan geschieden op basis van handelingen die het betreffende lid begaat of heeft begaan. Hieronder
zijn mede begrepen handelingen begaan voor aanvang van het lidmaatschap en die bij het toetreden als lid
niet bekend waren. Bij besluiten genomen op basis van artikel 12 leden 4 en 5 van de statuten dient het
betreffende lid zo mogelijk te worden gehoord.
Artikel 3
Wanbetaling
Opzegging van het lidmaatschap namens het bestuur wegens wanbetaling kan slechts plaatsvinden nadat
het betreffende lid tenminste drie keer, waarvan tenminste één keer schriftelijk, tot betaling is gemaand.
Alvorens het betreffende lid weer kan toetreden als lid van de vereniging dient de achterstallige contributie
te zijn voldaan.
Artikel 4
Donateurs
Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage die wordt vastgesteld door het bestuur.
Over toelating van donateurs beslist het bestuur.
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Artikel 5
Inschrijfgeld
Bij toetreden als lid van de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks wordt
vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.
Artikel 6
Onderscheidingen
Het bestuur kan besluiten om onderscheidingen, anders dan die genoemd in de statuten of elders in dit
reglement, toe te kennen aan zowel leden als niet-leden die zich hebben onderscheiden als
waterhulpverlener, als (actief) lid, als ambassadeur van waterveiligheid of op welke andere wijze dan ook.

Het bestuur
Artikel 7
Benoeming
Krachtens artikel 16 van de statuten worden bestuursleden benoemd of verkozen door de Algemene Leden
Vergadering.
1. Elk bestuurslid kan maximaal één functie in het dagelijks bestuur vervullen, behalve in het geval van
tijdelijke vervanging in verband met vacatures. Bij tussentijds ontstane vacatures wordt tot aan de
eerstvolgende ledenvergadering door het bestuur daarin voorzien.
2. Krachtens artikel 16 lid 3 van de statuten dient het bestuur af te treden volgens een vast rooster. Hierbij
dient in acht te worden genomen dat elk jaar minimaal twee bestuursleden aftreden, waarvan ten hoogste
één van het dagelijks bestuur.
3. Indien het bestuur besluit en bloc af te treden, dan is het verplicht aan te blijven tot tenminste een nieuw
dagelijks bestuur is gekozen.
Artikel 8
Aftreden bestuurslid
Wanneer een bestuurslid aftreedt, is hij/zij verplicht de in zijn/haar beheer zijnde stukken en bezittingen van
de vereniging binnen veertien dagen aan een door het bestuur aan te wijzen persoon over te dragen, tenzij
hierover om praktische redenen tussen het bestuur en het aftredend bestuurslid andere afspraken zijn
gemaakt.
Artikel 9
Bestuursvergaderingen
Een bestuursvergadering wordt gehouden op initiatief van de voorzitter, op verzoek van de twee andere
leden van het dagelijks bestuur of op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
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Artikel 10
Besluitvorming binnen het bestuur
Over zaken die op de agenda van de bestuursvergadering staan besluit het bestuur met meerderheid der
stemmen van de aanwezige bestuursleden. Over zaken die niet op deze agenda staan kan slechts worden
besloten met meerderheid der stemmen van alle zittende bestuursleden. De agenda voor de
bestuursvergadering dient hierbij minimaal 48 uur voor aanvang van de bestuursvergadering als zodanig aan
de bestuursleden kenbaar te zijn gemaakt. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter in alle
gevallen doorslaggevend.
Artikel 11
Dagelijkse gang van zaken
Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en informeert de overige bestuursleden hierover.
Artikel 12
Verantwoording bij vertegenwoordiging
Vertegenwoordiging van de vereniging wordt geregeld door artikel 18 leden 3 en 4 van de statuten. Van
deze vertegenwoordiging dient verslag te worden uitgebracht op de eerstvolgende bestuursvergadering.
Artikel 13
Voorzitter
De voorzitter geeft de leiding aan het bestuur van de vereniging. Hij/zij leidt de bestuursvergaderingen en
ledenvergaderingen. Hij/zij zorgt voor de uitvoering en naleving van de genomen besluiten en ondertekent
met de secretaris de notulen, staande de vergadering waarin deze worden goedgekeurd. De voorzitter is het
gezicht van de vereniging, zowel naar de leden als naar buiten.
Artikel 14
Secretaris
De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, stelt het jaarverslag
samen en is er verantwoordelijk voor dat het ledenbestand nauwkeurig wordt bijgehouden. Bovendien is
hij/zij verantwoordelijk voor de convocatie van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, het
bijhouden van het archief en het voeren van alle formele correspondentie.
Artikel 15
Penningmeester
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bijhouden van
de boekhouding, sluit aan het eind van het jaar de boeken af, legt schriftelijk rekening en verantwoording
over genoemde boekhouding af en dient een begroting in de jaarlijkse ledenvergadering in. Voor het
uitgeven van bedragen tot € 250 is hij/zij achteraf verantwoording schuldig aan het bestuur. Voor bedragen
van € 250 tot € 750 behoeft hij/zij vooraf een schriftelijke machtiging van de voorzitter of een meerderheid
van de in de bestuursvergadering aanwezige bestuursleden. Voor bedragen boven de € 750 behoeft hij/zij
vooraf een machtiging van de Algemene Leden Vergadering.
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Artikel 16
Vertrouwenspersoon
1. De vereniging laat zich bijstaan door tenminste een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon
wordt op voorstel van het bestuur door de ALV benoemd.
2. De vertrouwenspersoon handelt volgens het functieprofiel VCP (Vertrouwens-contactpersoon) van het
NOC-NSF. Dat wil onder andere zeggen dat de vertrouwenspersoon geen functie kan hebben in het bestuur
of in een commissie, de vertrouwenspersoon een vast aanspreekpunt heeft binnen het bestuur (zijnde de
voorzitter) en dat de functie van vertrouwenspersoon een hoge mate van geheimhouding met zich
meebrengt.
Artikel 17
Bijstaan
Het bestuur kan besluiten de dagelijkse bestuursleden in hun werkzaamheden door één of meer
(bestuurs)leden te laten bijstaan. Zulke werkzaamheden blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van
het desbetreffende dagelijkse bestuurslid.

Commissies en werkgroepen
Artikel 18
Commissies
1. Het bestuur kan zich door commissies laten bijstaan. Deze commissies worden op voorstel van het
bestuur door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Zij zijn voor al hun verrichtingen verantwoording
schuldig aan het bestuur. Het bestuur kan op gegronde redenen een commissie of een commissielid van
zijn/haar taak te ontheffen.
2. De voorzitter van een commissie kan in die hoedanigheid zitting hebben in het bestuur, waarbij
onverminderd artikel 16 van de statuten in acht dient te worden genomen.
Artikel 19
Benoeming Commissies
1. Het voorstel van het bestuur ter benoeming van een commissie dient de volgende zaken te bevatten een:
- duidelijke taakomschrijving van de te benoemen commissie
- overzicht van de wijze van verantwoorden naar en communiceren met andere commissies, het
bestuur en overige relevante partijen;
- opsomming van de te benoemen commissieleden, zo veel mogelijk vergezeld van de functie die zij in
de commissie zullen vervullen. Daarbij dient tenminste te worden gemeld wie de commissie zal
voorzitten.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde zaken dienen jaarlijks voor elke commissie opnieuw door het bestuur
ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering te worden voorgelegd. Commissieleden kunnen voor
onbeperkte tijd zitting hebben in een commissie. De bezetting van een commissie kan elk jaar worden
aangepast.
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Artikel 20
Werkgroepen
1. Het bestuur kan werkgroepen vormen, op voorstel van een commissie of van het bestuur zelf.
2. Een werkgroep heeft een tijdelijke of structurele aard, focust op één taak van één bestuurs- of
commissielid en opereert altijd onder de verantwoordelijkheid van dat betreffende bestuurs- of
commissielid.
3. Het bestuur kan nieuwe leden tot een werkgroep toelaten en, wanneer het dit nodig acht, één of meer
werkgroep leden van hun taak ontheffen.
4. Bij het vormen van een werkgroep dienen de volgende zaken duidelijk te zijn:
- Welke leden bij aanvang zitting zullen nemen in de werkgroep;
- De taak van de werkgroep;
- Welk bestuurs- of commissielid verantwoordelijk is voor de werkgroep;
- Of de werkgroep structureel of tijdelijk van aard is;
- Indien de werkgroep tijdelijk van aard is, het te volgen tijdspad.

Ledenvergaderingen
Artikel 21
Te behandelen punten op een ledenvergadering
Naast de zaken die genoemd worden in artikel 23 lid 3 van de statuten dienen ook de volgende punten op de
jaarlijkse ledenvergadering behandeld te worden:
-

Benoeming van commissies zoals bedoeld in artikel 18 en 19 van dit reglement;
Voorstellen die tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van
het bestuur zijn ingediend;
De visie van het bestuur op het komende jaar dan wel de komende jaren;
Jubilarissen

Artikel 22
Uitnodiging en stukken ledenvergadering
Zoals gesteld in artikel 25 lid 2 van de statuten is de termijn voor de bijeenroeping van een ledenvergadering
14 dagen. Hierbij dienen ten minste de te behandelen onderwerpen te worden vermeld.
Ten minste 7 dagen voor elke jaarlijkse ledenvergadering dienen ten minste de volgende stukken digitaal aan
de leden beschikbaar te worden gesteld:
a.
b.
c.
d.

De notulen van de voorgaande ledenvergadering(en);
Het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 20 leden 2 en 3 van de statuten;
De jaarrekening zoals bedoeld in artikel 20 leden 2 en 3 van de statuten;
De begroting van het lopend en het volgende kalenderjaar, inclusief een voorstel voor de
contributie(s) en inschrijfgeld van het volgende kalenderjaar;
e. Voorstellen voor commissies zoals bedoeld in artikel 18 en 19 van dit reglement.
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Algemene bepalingen
Artikel 23
Wijzigingen
In dit reglement kunnen alleen veranderingen worden aangebracht door:
a. Een besluit tijdens een ledenvergadering waartoe is opgeroepen dat aldaar wijziging van het
Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld, mits de voorgestelde wijziging tenminste 14 dagen
voor aanvang van de vergadering aan de leden bekend is gemaakt.
b. Een besluit tijdens een ledenvergadering, mits de wijziging beperkt blijft tot aanpassingen van
schrijffouten, nummering en incorrecte zinnen.
Artikel 24
In alle gevallen waarin de wet, statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 25
De statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging worden op verzoek aan een lid in digitale of
gedrukte vorm verstrekt.
Artikel 26
Wijzigingen in dit reglement treden in werking op het moment dat deze worden goedgekeurd, tenzij
hierover op dat moment anders wordt besloten.
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