
ZWOLSE KANOVERENIGING “DE PEDDELAARS”
Huishoudelijk reglement
Reglement vast gesteld door de algemene ledenvergadering van 
23 maart 2007.

Algemeen
Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR, is een nadere 
uitwerking van c.q. aanvulling op hetgeen in de statuten staat 
vermeld.  Aan de statuten ontleent het HR zijn verbindende kracht. 
Tezamen geven statuten en HR een volledig beeld van 
bovengenoemde vereniging.

1. ARTIKEL 1: VERKRIJGING EN BEËINDIGING 
LIDMAATSCHAP, CONTRIBUTIEVERPLICHTINGEN.
1.1. Het lidmaatschap wordt verkregen op schriftelijke of 

mondelinge aanvraag bij het secretariaat.
Het bestuur neemt de aanvraag in overweging en dient bij 
afwijzing de aanvrager binnen dertig dagen hierover te 
berichten.  Bij afwijzing van een aanvraag heeft de 
aanvrager het recht van beroep op de algemene 
ledenvergadering.  Dit beroep moet worden ingesteld door 
middel van een aan de secretaris van de vereniging gerichte 
aangetekende brief.
De secretaris van de vereniging plaatst een dergelijk beroep 
op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering, 
bijeengeroepen op de wijze als bepaald in artikel 16 lid 5 sub 
a van de statuten.  De algemene ledenvergadering beslist, 
gehoord het bestuur en desgewenst de appellant, met 
gewone meerderheid van stemmen.

1.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te 
geschieden door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de secretaris, met inachtneming van een opzegtermijn 
van vier weken voor aanvang van de daaropvolgende 
halfjaarlijkse contributieperiode.
Bij het einde van het lidmaatschap dienen eigendommen van 
de vereniging, die in bruikleen zijn afgestaan, bij de 
secretaris te worden ingeleverd.  Persoonlijke bezittingen 
dienen verwijderd te zijn van gebouwen en terrein.
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1.3. De leden zijn verplicht hun contributie te voldoen binnen vier 
weken op de door het bestuur te bepalen wijze, nadat hen 
hiertoe tweemaal per jaar een nota wordt aangeboden.
Dit geldt tevens voor bijdragen onder andere liggeld.
Indien een lid heeft nagelaten de door hem verschuldigde 
contributie c.q. bijdragen binnen de gestelde termijn te 
voldoen, zal hij automatisch in gebreke zijn en gehouden aan 
de vereniging te vergoeden alle kosten van inning, de buiten- 
gerechtelijke kosten daaronder begrepen en vervallen 
tijdelijk alle rechten welke aan het lidmaatschap verbonden 
zijn.

1.4. Indien het lid onmachtig is te betalen, geeft hij dit schriftelijk 
te kennen aan de penningmeester met aanduiding van de 
reden van onmachtig zijn.
Het bestuur kan, indien hiertoe aanleiding mocht zijn, 
vrijstelling, uitstel of vermindering van de afdracht verlenen.

1.5. Bij toetreding als lid is men contributie c.q. bijdragen 
verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin het 
lidmaatschap wordt verkregen en alle daaropvolgende 
perioden.

1.6. Kanovereniging “De Peddelaars” kent een gezinslidschap.
Onder gezin wordt verstaan: alle mensen die op hetzelfde 
adres wonen en een gezamenlijke huishouding voeren.  Alle 
gezinsleden van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van de 
vereniging.  Voor elk lid is contributie (die bestaat uit een 
deel Peddelaars en een deel TKBN) verschuldigd.  Voor het 
Peddelaars-deel geldt: het eerste en tweede lid betalen het 
normale tarief, de overige gezinsleden krijgen een korting, 
deze is op dit moment 100 %.
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2. ARTIKEL 2: ZWEMKUNST, RISICO’S, HULP, 
VERANTWOORDELIJKHEID BESTUUR BIJ EVENEMENTEN 
EN VAARREGLEMENT.
2.1. Ieder lid wordt geacht de zwemkunst machtig te zijn.
2.2. Onnodig risico’s tijdens het beoefenen van de kanosport 

dienen te worden voorkomen.
2.3. Zo mogelijk helpen de leden elkaar ingeval van nood of 

gevaar.
2.4. Voor ongevallen tijdens verenigingsactiviteiten draagt de 

vereniging geen verantwoording.
2.5. Ieder lid wordt geacht de elementaire kennis te hebben van 

het vaarreglement.
2.6. Leden moeten een minimale leeftijd van 16 jaar hebben.

3. ARTIKEL 3: LIGPLAATSEN KANO’S.
3.1. Indien er een ligplaats beschikbaar is, kunnen leden gebruik 

maken van een ligplaats voor een kano in het botenhuis. 
Hiervoor is een periodieke bijdrage verschuldigd, te voldoen 
op de wijze als omschreven in artikel 1 lid 3 van het HR.

3.2. Indien geen ligplaats beschikbaar is, kan men op een 
wachtlijst geplaatst worden.

3.3. Leden die meer dan 1 kano in het botenhuis wensen te 
leggen, kunnen dit schriftelijk aanvragen bij het bestuur. 
Uitgangspunt is: 1 kajak ligplaats per lid, 1 canadees 
ligplaats per huisadres, indien plaats beschikbaar is.

3.4. Leden mogen toegewezen ligplaatsen niet onderling ruilen, 
in bruikleen geven of verhuren zonder goedkeuring van het 
bestuur

4. ARTIKEL 4: TOEGANG TERREIN BIJ CLUBGEBOUW EN 
EIGENDOMMEN VAN LEDEN EN DERDEN.
4.1. Toegang tot het terrein en het botenhuis kan men zich 

verschaffen d.m.v. sleutels welke tegen betaling van 
statiegeld verkrijgbaar zijn bij de commissie van beheer. 
Een sleutel voor het botenhuis is uitsluitend voor leden die 
van een ligplaats gebruik maken.

4.2. De vereniging draagt generlei verantwoording voor de 
eigendommen van welke aard ook van leden en derden.
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5. ARTIKEL 5: VERKEIZING VAN BESTUURSLEDEN.
5.1. Naast de voorzitter worden de overige bestuursleden ook in 

functie gekozen.
5.2 Wanneer een bestuurslid tussentijds bedankt, kan door het 

bestuur een waarnemend lid worden aangesteld.
5.3. Voor een bekrachtiging van dit besluit kan de eerstkomende 

ledenvergadering worden afgewacht.
5.4. Voorzitter, penningmeester en afgevaardigde 

beheerscommissie treden elk oneven jaar af en de secretaris 
en overige afgevaardigde treden elk even jaar af.

6. ARTIKEL 6: KASCOMMISSIE.
6.1. Bestuursleden en leden van commissies met financiële 

zelfstandigheid kunnen geen deel uitmaken van de 
kascommissie.

6.2. De kascommissie controleert naast de kas ook de 
bescheiden en de toestand van de verenigingseigendommen 
aan de hand van een door de penningmeester ter hand 
gestelde lijst.

6.3. Bij onregelmatigheden van de door haar gecontroleerde 
zaken, stelt zij onmiddellijk de voorzitter hiervan in kennis.

6.4. Genoemde controle dient uiterlijk 14 dagen voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering te geschieden.

7. ARTIKEL 7: ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
7.1. Ereleden zijn vrij van contributieplicht.
7.2. Leden van verdienste hebben geen vrijstelling van hun 

financiële verplichtingen.

8. ARTIKEL 8: MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN.
8.1. Mededelingen worden aan de leden bekend gemaakt op de 

ledenvergadering, op het mededelingenbord in het botenhuis 
en via circulaires en/of het cluborgaan.

8.2. De secretaris zal van elke gehouden bestuursvergadering 
een beknopte notulering in het eerstvolgende cluborgaan 
laten opnemen.
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9. ARTIKEL 9: COMMISSIES EN WALDIENST.
9.1. Beheerscommissie:
9.1.a. De beheerscommissie bestaat uit bij voorkeur twee leden, 

waarvan een lid afgevaardigde is in het bestuur.
9.1.b. Doelstelling beheerscommissie:
        - Het toezicht houden op de staat van de 

verenigingseigendommen, o.a. loods, boten, terrein e.d.
        - Het met andere leden doen uitvoeren van reparaties en 

onderhoudswerkzaamheden.
        - Beheer sleutels en borg.
        - Verdeling ligplaatsen.

9.2.  Vaarcommissie:
9.2.a. De vaarcommissie bestaat uit bij voorkeur vijf leden, 

waarvan een lid afgevaardigde is in het bestuur.
9.2.b. Doelstelling vaarcommissie:
        - Een jaarprogramma opstellen, zodanig dat de doelstelling 

van de vereniging worden nagestreefd.
        - Alle leden moeten redelijkerwijs mee kunnen doen aan de 

georganiseerde evenementen.
        - Het organiseren van evenementen.
        - Nieuwe leden de basistechnieken van het kanovaren bij te 

brengen en inzicht te geven in het vaarreglementen.

9.3.  Redactiecommissie:
9.3.a. De redactie bestaat uit voorkeur uit drie leden, waarvan 

een lid is afgevaardigd in het bestuur.
9.3.b. Doelstelling redactie:
        - Vijf maal per jaar het clubblad te laten uitkomen.

9.4. Waldienst:
9.4.a. De waldienst bestaat in principe uit bestuursleden.
9.4.b. Doelstelling waldienst:
        - Geïnteresseerden in de kanosport op de clubavonden op te 

vangen en informatie geven over de vereniging en alles 
wat daarmee samenhangt.

9.5. Alle commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het 
bestuur.
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9.6. Bij aftreden uit een commissie tracht de commissie zelf 
voor aanvulling te zorgen in overleg en met goedkeuring 
van het bestuur.

10.ARTIKEL 10: DIVERSEN.
10.1.Jaarlijks worden de volgende bedragen in de algemene 

ledenvergadering vastgesteld:
- contributie
- minimale donatie
- instructiegeld
- liggelden boten
- huurgeld en jaarbijdrage gebruik verenigingsboten, 
  -peddels en –spatzeilen.

10.2 Leden die niet in het bezit zijn van een eigen kano kunnen op 
de verenigingsavonden gebruik maken van een 
verenigingskano.  Hiervoor is een bijdrage verschuldigd.
Op de dinsdagavond zijn de verenigingskano’s in principe 
bedoeld voor instructie.

11. ARTIKEL 11: SLOTBEPALING.
11.1.De statuten zijn ter inzage aan te vragen bij de secretaris.
11.2.Aan alle leden wordt een exemplaar van her HR ter 

beschikking gesteld.
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