Huishoudelijk reglement
van watersportvereniging wsv De Ank te Doetinchem

De leden
Artikel 1: Aanmelding voor het lidmaatschap
Degene die als lid van de vereniging wenst toe te treden, maakt dit verlangen kenbaar
aan de secretaris op een daartoe op de website in te vullen en door te sturen
aanmeldingsformulier. Dit formulier bevat tevens een verwijzing naar de
Privacyverklaring en kan het kandidaat-lid middels een aan te vinken hokje aangeven
deze te accepteren. Indien de aanvrager niet akkoord gaat of kan gaan met de
Privacyverklaring, kan deze niet als lid van de vereniging worden aangenomen.
Dit formulier dient bij voorkeur mede te worden ondertekend door een als voorsteller
optredend lid van de vereniging. Deze voorsteller moet minstens twee jaar lid zijn en het
kandidaat-lid anders dan in zakelijk verband kennen. De voorsteller getuigt door
zijn/haar handtekening dat het kandidaat-lid, voor zover hen bekend, te goeder naam en
faam bekend staat.
In het geval het kandidaat-lid geen lid van de vereniging voldoende kent om als
voorsteller op te treden, kan de secretaris bij wijze van uitzondering, qualitate qua als
voorsteller fungeren.
Zij die op of na 1 november van enig jaar toetreden, betalen geen contributie voor de
resterende maanden van het verenigingsjaar.
Artikel 2: Voorwaarden voor het lidmaatschap
Naast de voorwaarden in de statuten ten aanzien van het lidmaatschap gesteld, moet
van een kandidaat-lid:
• het levensgedrag zodanig zijn, dat zijn/haar lidmaatschap de goede naam van de
vereniging niet zal kunnen schaden;
• verwacht kunnen worden dat zijn/haar handelingen aan de vereniging of aan de
belangen van de vereniging geen schade zullen toebrengen;
• indien zijn/haar vorig lidmaatschap voordien wegens wanbetaling is beëindigd,
zijn/haar schulden aan de vereniging zijn aangezuiverd.
Artikel 3: Kandidaatstelling
De naam en woonplaats van ieder kandidaat-lid, alsmede de naam en woonplaats van de
voorsteller, worden na ontvangst van de desbetreffende aanvraag voor het lidmaatschap
in het clubhuis op het daartoe aanwezige publicatiebord opgehangen en naderhand in het
Bestuursbulletin ‘Van de bestuurstafel’ als ook in verenigingsorgaan ‘Windstilte’
gepubliceerd.
Artikel 4: Bezwaarschriften
Binnen één maand na bekendmaking van de kandidaatstelling op het publicatiebord, kan
ieder lid een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de betrokken kandidaat bij de
secretaris indienen. Dit bezwaarschrift wordt door de secretaris uiterlijk op de
eerstvolgende bestuursvergadering aan het bestuur voorgelegd.
Artikel 5: Aanneming c.q. afwijzing als lid
Het bestuur is bevoegd een voorgelegd bezwaarschrift te verwerpen c.q. zonder opgaaf
van redenen de toelating van de betrokken kandidaat tot het lidmaatschap te weigeren.

Van deze weigering worden kandidaat en voorstellers door de secretaris in kennis
gesteld.
Kandidaat-leden tegen wie geen bezwaarschriften zijn ontvangen, worden als lid
aangenomen. Hiervan wordt hen mededeling gedaan.
Artikel 6: Hoger beroep
De voorsteller c.q. het lid dat, conform het gestelde in artikel 4, een bezwaarschrift heeft
ingediend dat door het bestuur werd verworpen, hebben het recht om bij de
eerstvolgende algemene ledenvergadering in hoger beroep te gaan tegen het afwijzen
van een kandidaat c.q. tegen de verwerping van het bezwaarschrift. Dit hoger beroep
moet worden ingediend binnen veertien dagen nadat de afwijzing aan de kandidaat en
zijn voorsteller is medegedeeld.
Het bestuur zal op de algemene ledenvergadering waarop dit hoger beroep in
behandeling wordt genomen, slechts de overwegingen mededelen die tot het genomen
besluit hebben geleid. De algemene vergadering beslist over dit hoger beroep met
meerderheid der uitgebrachte stemmen. De secretaris zal de betrokkene schriftelijk in
kennis stellen van de beslissing van de algemene ledenvergadering over het ingediende
hoger beroep en voor zover nodig terstond uitvoering geven aan deze beslissing.
Artikel 7: Overbrenging van leden naar andere categorieën
Een jeugdlid zal op de dag dat het de leeftijd van achttien jaren bereikt, in de
ledenadministratie als zodanig worden afgevoerd en op gelijke datum worden
opgenomen in de categorie gewone leden.
In het kader van het m.i.v. 17 maart 2016 ingevoerde partnerlidmaatschap zullen
partners die als gewoon lid zijn opgenomen en geregistreerd, in de ledenadministratie
worden overgezet naar de nieuw in te voeren categorie ‘partnerlid’.
Artikel 8: Rechten en plichten der leden
De leden kunnen hun rechten slechts uitoefenen indien zij aan al hun financiële
verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan. Hierbij zal een periode van ten
hoogste drie maanden na de datum van de desbetreffende factuur in het voldoen van
een schuld aan de vereniging zal worden aanvaard.
Langer uitstaande schulden kwalificeren het desbetreffende lid tot wanbetaler. Op
zodanige leden kan het bestuur het gestelde in artikel 7 van de statuten in toepassing
brengen.
Uitsluitend leden met ten hoogste twee introducés hebben recht van toegang tot het
clubhuis.
Meegebrachte huisdieren, zoals honden en dergelijke, worden alleen toegelaten zolang
andere aanwezige leden hiervan geen overlast ondervinden. Honden dienen in het
clubhuis te zijn aangelijnd. Wanneer honden op het haventerrein overlast veroorzaken,
dienen ze ook hier te zijn aangelijnd.
Artikel 9: Contributie
De contributies, liggelden en donaties worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld.
Artikel 10: Werkzaamheden leden
Er wordt van de leden verwacht, bij oefeningen, wedstrijden en werkzaamheden in het
belang der vereniging, hun medewerking te verlenen.
Artikel 11: Beschrijving van de verenigingsvlag en clubstandaard

De verenigingsvlag is een witte rechthoekige vlag, waarvan de hijs en de diepte zich
verhouden als 2:3. Het Ank-logo is centraal in het witte vlak geplaatst.
De clubstandaard is driehoekig van vorm, en de hijs en de diepte zich verhouden als 1:2.
De standaard is evenals de vlag wit met in het midden het logo.
Artikel 12: Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden voor de bestuursleden moet zodanig worden samengesteld, dat
niet twee leden van het dagelijks bestuur tegelijk af kunnen treden.
Artikel 13: Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

