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TRV Amycus 1 november 2022  

 

                                                                  Huishoudelijk Reglement 

Artikel 1. Van de Vereniging 

1. De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit 
2. De vlag is kobaltblauw met 3 witte ruiten linksboven en embleem Amycus in het midden. 
3. Conform de veiligheidsrichtlijnen van de KNRB schrijft de vereniging TRV Amycus voor dat skiff-

roeiers, slag- en boegroeiers en stuurlieden tijdens het varen voor eenieder die zich op het 
water bevindt en in alle omstandigheden High Visibility (fluoriserende) of lichtgekleurde- of 
witte bovenkleding draagt. Wanneer de eigen kleding van de roeier of stuur niet voldoet aan 
het voorgaande, draagt het betreffende lid een Hi-Vis veiligheidshesje over de kleding, dat ter 
beschikking wordt gesteld door de roeivereniging.   

4. Uitzondering op dit kledingvoorschrift is deelname aan wedstrijden. De kleding voor de roeiers 
bestaat in dat geval uit een blauwe of zwarte broek en een blauw shirt of een uit een geheel 
bestaand roeipak in de aangegeven kleuren met 3 witte ruiten op de rugzijde met op de 
voorzijde het embleem van Amycus. 
 

Artikel 2. Van de leden 

1. De aanmelding voor de toelating tot en het opzeggen van het lidmaatschap zijn geregeld in de 
statuten. 

2. De aanmelding geschiedt op een door het bestuur vast te stellen formulier. 
3. Nieuwe leden wordt nadrukkelijk gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement zoals 

weergegeven op de website en zij zullen zo goed mogelijk door het bestuur of een door het 
bestuur aangewezen vertegenwoordiger op de hoogte worden gesteld van de gang van zaken 
binnen de vereniging en de in acht te nemen geschreven en ongeschreven regels. 

4. De leden zijn verplicht adreswijzigingen en andere van belang zijnde persoonsgegevens aan 
het secretariaat door te geven ter aantekening in het ledenregister. 

5. Ieder lid is gehouden een actieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden binnen de 
vereniging, zulks jaarlijks op voorstel van het bestuur, vast te stellen door de algemene 
vergadering. 
 

Artikel 3. Introductie 
 

1. Elk lid heeft het recht van introductie onder verantwoordelijkheid voor de gedragingen van de 
introducé en is aansprakelijk voor de door de introducé veroorzaakte schade. 

2. De introducés hebben toegang tot het terrein en de gebouwen van de vereniging. Zij mogen 
tevens in de boten van de vereniging roeien of sturen, echter alleen na toestemming verkregen 
te hebben van een der bestuursleden. 

3. De introducé die gebruik maakt van de boten van de vereniging moet door het introducerend 
lid worden ingeschreven in het introductieboek. Deze introductie kan ten hoogste driemaal 
per verenigingsjaar telkens voor niet meer dan een dag geschieden. 
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4. Zij die in het verleden door het bestuur uit hun lidmaatschap ontzet zijn of als lid door het 
bestuur geweigerd of opgezegd zijn, kunnen niet worden geïntroduceerd. 

5. Het bestuur is bevoegd het recht van de introductie in bijzondere gevallen uit te breiden, te 
beperken of op te heffen. 

 
Artikel 4. Van de gelden 
 

1. De vaststelling van de contributie is geregeld in de statuten. Een wijziging van de jaarlijkse 
contributie wordt eerst van kracht met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

2. Bij toetreding als lid na het begin van het verenigingsjaar zijn de resterende maanden van het 
lopende verenigingsjaar van de jaarcontributie verschuldigd. 

3. De verschuldigde contributie kent de volgende categorieën: 
a) Junior leden t/m 17 jaar 
b) Gewone leden vanaf 18 jaar 
c) Buiten leden 

4. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie. 
5. De contributie moet, tenzij met het bestuur anders is overeengekomen, voor het geheel 

worden voldaan door middel van automatische incasso.  
 
Artikel 5. Bestuur 
 

1. In aanvulling op artikel 9 lid 3 van de Statuten wordt de kandidaatstelling door 
stemgerechtigde leden ondertekend door tenminste 10 leden en ingediend bij de secretaris. 

2. Het bestuur kan uit zijn midden commissarissen aanwijzen met bijzondere taken, zoals het 
toezicht op het materiaal en/of de wedstrijd- en roeiactiviteiten en het toezicht op de 
commissies. 

3. Het bestuur kan binnen haar taakstellingen maatregelen en besluiten nemen die daarna 
schriftelijk worden bekend gemaakt in het verenigingsorgaan en/of gepubliceerd op de 
website. 
 

Artikel 6. Commissies 
 

1. Ter bevordering van de goede gang van zaken kan het bestuur, onverminderd zijn eigen 
verantwoordelijkheid, uit de leden commissies instellen, die het doel van de vereniging 
ondersteunen. 

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde worden door het bestuur de volgende commissies 
ingesteld: 
• Toer- en activiteitencommissie 
• Commissie PR en ledenwerving 
• Roeicommissie (organisatie van introductie en Instructie en aangepast roeien) 
• Examencommissie 
• Cottwich Almelo Regatta Commissie 
• Botenplancommissie 
• Commissie onderhoud boten 
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• Gebouwen Commissie 
• Kascommissie 
• Bardienstcommissie 

 

3. Het bestuur stelt de taken vast en regelt de samenstelling van de commissies, voor zover niet 

reeds bij reglement bepaald. De samenstelling van de commissies wordt jaarlijks aan de leden 

en andere belanghebbenden bekendgemaakt in het verenigingsblad en gepubliceerd op de 

website van de vereniging. 

4. De commissies kunnen zelf binnen hun taakstelling nadere maatregelen opstellen, die na door 

het bestuur te zijn goedgekeurd schriftelijk en op de website worden bekendgemaakt.   

 

Artikel 7. Oproep algemene ledenvergadering 
 

1. De schriftelijke oproep voor de algemene vergadering zoals geregeld in de statuten, kan 
eventueel door middel van het verenigingsorgaan geschieden of door een mailbericht aan de 
leden. 

2. Indien meer leden op een in het ledenregister ingeschreven adres woonachtig zijn, kan met 
een oproep aan dat adres worden volstaan. 

 
Artikel 8. De boten en het gebruik ervan 
 

1. Het bestuur legt jaarlijks een botenplan ter goedkeuring voor aan de algemene 
ledenvergadering. In het botenplan is opgenomen het beleid ten aanzien van het beheer en 
de samenstelling van de vloot voor het komende jaar.  

2. Het gebruik van de boten is onderhevig aan door het bestuur opgestelde regels. Hierin worden 
de roei - en stuurbevoegdheden van de leden geregeld in relatie tot de verschillende 
categorieën van boten. De bevoegdheden worden aan de leden in opleiding voor een bepaald 
roei-of stuurcertificaat verleend, nadat de examencommissie hiertoe gunstig heeft 
geadviseerd. 

3. Nieuwe leden die aangeven roeiervaring te hebben, worden beoordeeld op hun 
roeicapaciteiten door de roeicommissie senioren en junioren. De verleende roei- en/of 
stuurbevoegdheid wordt doorgegeven aan de examencommissie en door die commissie 
vastgelegd. 

4. Alle boten zijn beschikbaar voor gebruik door leden met de juiste diploma’s. Het bestuur kan 
sommige boten als wedstrijdboot benoemen en bepaalde leden specifieke toestemming 
geven gebruik te maken van deze boten ter voorbereiding van een wedstrijd of voor een 
bijzondere bestemming. Dit besluit moet gepubliceerd worden op de website en aangegeven 
worden in het afschrijfboek.  

5. Voordat een boot in gebruik wordt genomen, moet deze door het hiertoe bevoegde lid worden 
afgeschreven in het afschrijfboek. Het afschrijven van boten voor een tijdvak in het weekend 
is gebonden aan de tijdvakken 09.30-11.00 uur en 11.00-12.30 uur. Voor het overige is de 
afschrijving van een boot vrij. Een boot mag maximaal zeven dagen tevoren door afschrijving 
worden gereserveerd. Een reservering vervalt vijftien minuten na het verstrijken van het 
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tijdstip waarop de boot volgens de reservering in gebruik zou worden genomen. Voor 
afschrijving langer van tevoren en voor afschrijving langer dan twee uur achtereen is 
toestemming van het bestuur vereist. Het wijzigen van de afstelling van een boot geschiedt 
uitsluitend door of in overleg met de materiaalcommissaris. 

6. Het transport van boten wordt uitsluitend door en/of met toestemming van de 
materiaalcommissaris geregeld. De toestemming van de materiaalcommissaris met diegene 
die gebruik wenst te maken van een van de trailers wordt vastgelegd in een 
“trailergebruikscontract” 

7. Het bestuur is gerechtigd verleende bevoegdheden aan enig lid op ieder moment in te trekken, 
mits het deze beslissing aan het lid in kwestie vooraf schriftelijk en gemotiveerd kenbaar 
maakt. 

8. Het lid, op wiens naam de boot volgens artikel 8.5 is afgeschreven, is gedurende de gehele 
gebruiksperiode van de boot verantwoordelijk voor een goede behandeling van de boot en 
voor de juiste naleving van de bepalingen die voor het gebruik van de boot gelden. Bij 
meermansboten geldt dat de gehele bemanning verantwoordelijk is voor een goede 
behandeling van de boot en voor de juiste naleving van de bepalingen die voor het gebruik van 
de boot gelden. 

9. Tijdens het gebruik ontstane beschadigingen evenals andere geconstateerde gebreken 
moeten terstond na terugkomst in het schadeboek worden vermeld door het lid die de 
betreffende boot heeft afgeschreven in het afschrijfboek. Grote schades worden tevens 
gemeld bij de materiaalcommissaris. 

10. Het in- en uitbrengen van een boot geschiedt door het aantal mensen gelijk aan het aantal 
roei- en stuurplekken in de boot. Is met het oog op het veilig in- en uit het water te brengen 
van de boot assistentie noodzakelijk, dan wordt hulp gevraagd aan andere leden, die verplicht 
zijn aan dergelijke verzoeken te voldoen. Voor skiffs geldt dat altijd met twee personen getild 
moet worden. 
 

Artikel 9. De overige eigendommen van de vereniging 
 

1. Ieder lid is gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie van de vereniging, zoals 
kleedkamers, clubruimte en botenloods. Dit gebruiksrecht heeft uitsluitend betrekking op 
activiteiten betreffende de roeisport en overige activiteiten van de vereniging. Het bestuur kan 
nadere regels voor dit gebruik vaststellen. 
 

Artikel 10. Maatregelen van orde en aansprakelijkheid 
 

1. Inzake het handhaven der orde vertegenwoordigt een bestuurslid het gehele bestuur. 
2. De leden zijn bij schade aansprakelijk voor hun handelen. 
3. Deze aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot diegenen, die een afgeschreven of in gebruik 

genomen boot bemensen. De aansprakelijkheid is in dit geval een hoofdelijke. 
4. De vereniging sluit een cascoverzekering af inclusief transportrisico voor het botenmateriaal.  
5. In geval van opzet, schuld of grove nalatigheid kan het bestuur echter bepalen dat geen beroep 

op deze voorzieningen wordt gedaan doch de aansprakelijke personen zelf de schade zullen 
dragen. 
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6. Ieder lid vrijwaart de vereniging voor vergoeding van schade, die door hem aan derden is 
toegebracht. 

7. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel of schade door de leden opgelopen in 
verenigingsverband. 

8. Verhaal van schade op de gebruiker laat de mogelijkheid van het bestuur tot het opleggen van 
een verdere sanctie onverlet. 

Artikel 11. Eigendommen 
 

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard 
ook, van de leden en andere personen, die zich in of bij gebouwen of in een vaartuig van de 
vereniging bevinden. 

2. Voor zover de ruimte het toelaat kan het bestuur aan de leden toestaan eigen vaartuigen in of 
bij de botenloods te bergen. Een en ander geschiedt tegen een door het bestuur te bepalen 
vergoeding. De voorwaarden voor het bergen van eigen vaartuigen in de botenloods zijn 
vastgelegd in de “regeling ligplaatsen privé-boten” vastgesteld op 26 oktober 2004. 
 

Artikel 12. Wedstrijden 
 

1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven. 
2. Wanneer een of meerdere leden van de vereniging aan wedstrijden deelnemen, worden in het 

algemeen de inschrijfgelden door de leden betaald. De penningmeester belast door middel 
van een automatische incasso de kosten van de inschrijving van wedstrijden door aan de 
deelnemend lid of leden. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan de 
vereniging de kosten verbonden aan de deelname aan wedstrijden voor haar rekening nemen. 
Dit geldt met name voor juniorleden. 

3. De roei- en wedstrijdcommissaris verzorgt de inschrijvingen van leden voor de onder auspiciën 
van de KNRB georganiseerde wedstrijden.  

4. Indien de KNRB dit dwingend oplegt aan de vereniging zijn de leden die wensen deel te nemen 
aan wedstrijden verplicht zich van tevoren aan een medische - of sportkeuring te 
onderwerpen. 

5. Leden die aan de via de KNRB georganiseerde wedstrijden wensen deel te nemen, zijn verplicht 
jaarlijks een door de KNRB opgestelde dopingverklaring via het secretariaat bij de KNRB te 
laten registreren. 

6. Op wedstrijden behaalde prijzen worden eigendom van de vereniging, behalve persoonlijke 
prijzen of onderscheidingen. 

Artikel 13. Vaarverboden 
 

1. Het bestuur is bevoegd onder bepaalde omstandigheden, waaronder watertemperatuur en 
ijsvorming, tijdelijk het gebruik van bepaalde boten te verbieden, boten uit de vaart te halen 
en/of een algemeen vaarverbod uit te vaardigen.  

2. Het bestuur is bevoegd vanwege de weersomstandigheden, de watertemperatuur, zicht of 
andere bijzondere omstandigheden een algemeen vaarverbod uit te vaardigen.  
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3. Onverlet het bepaalde in de voorafgaande leden is het verboden te roeien onder 
omstandigheden die redelijkerwijs voorzienbare risico’s voor de veiligheid van personen of 
risico’s voor het materiaal opleveren. Het op de website in het hoofdstuk Van de boten onder 
“ Vaarverbod” vermelde dient te allen tijde in acht te worden genomen. 
 
Als hiervoor bedoelde omstandigheden gelden : 

• Onweer of dreigend onweer ;  
• Windkracht 6 en hoger en/of ruk- en valwinden van 70 km/h en hoger; 
• Mist, als vanaf de vlaggenmast de Spoorbrug niet te zien is; 
• IJs op het kanaal; 
• Voor zonsopgang en na zonsondergang ; 
• Een buitentemperatuur van 0 graden of lager (alleen in relatie tot "houten boten");  
• Een voorspelling door het KNMI voor de komende nacht van een temperatuur van 

min 4 of lager; 
• Zware regenval. 

4. Jeugdleden mogen gedurende het tijdvak van 1 november tot 1 april slechts begeleid door een 
senior-lid skiffen. 

5. Beslissingen als bedoeld in de leden 1 en 2 worden middels de site kenbaar gemaakt. 

Artikel 14. Bekendheid van bestuursplannen en activiteiten 
 

1. Het bestuur maakt een meerjarenbeleidsplan. 
2. Tezamen met de jaarbegroting wordt het beleidsplan van het opvolgende jaar gepresenteerd 

door het bestuur op de algemene vergadering in het najaar. 
3. Relevante bestuursbesluiten worden na elke bestuursvergadering gepubliceerd op het 

ledengedeelte van de website.  
 

Artikel 15. Slotbepalingen 
 

1. Dit reglement is gekoppeld aan de Statuten die op 14 maart 2018 zijn verleden door 
notariskantoor Holscher en Davids te Almelo. 

2. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering. Een voorstel tot 
wijziging dient in de oproep voor de algemene vergadering te worden vermeld en moet in zijn 
geheel veertien dagen voor de algemene vergadering, waarin het voorstel wordt behandeld, 
voor leden ter inzage liggen. 

3. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 

 


