Huishoudelijk Reglement (2018)
Volgens art.20 van de statuten vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering.
Artikel 1 Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden;
b. ereleden;
Indien meerdere leden op hetzelfde adres wonen, kunnen zij een korting van 50% van de
contributie aanvragen, met dien verstande dat op zo'n adres minimaal één Lid moet
wonen, dat de volledige contributie blijft betalen.
Artikel 2 Contributie
Het bedrag van de contributie wordt vastgesteld in de algemene vergadering. Ereleden zijn
vrijgesteld van contributie.
De contributie dient jaarlijks voor één april te worden voldaan. De contributie kan
uitsluitend worden voldaan middels automatische incasso door de penningmeester.
Aanmaning geschiedt schriftelijk. Wanneer na aanmaning de betaling niet is geschied, is
een boete verbeurd van 5 Euro, waarvan de betrokkene door de penningmeester
schriftelijk mededeling wordt gedaan onder de gelijktijdige kennisgeving dat de
betrokkene van alle hem toekomende rechten is verstoken totdat volledige betaling van al
het verschuldigde met de verbeurde boete heeft plaats gehad.
Artikel 3 Bestuur
De bevoegdheden en de verplichtingen van het bestuur worden met inachtneming van de
bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en tekent alle belangrijke stukken. Hij roept
het bestuur bijeen, wanneer hij dit nodig oordeelt en is hiertoe bovendien verplicht
wanneer ten minste twee bestuursleden dit verlangen.
De secretaris houdt de briefwisseling bij, notuleert, houdt de ledenlijst bij, stelt het
jaarverslag op, verzendt oproepen voor de vergaderingen en verzorgt het archief.
De penningmeester is belast met de boekhouding, beheert de gelden en maakt een
jaarverslag dienaangaande. Hij maakt aan het eind van het verenigingsjaar de balans op,
welke door de kascontrole commissie wordt gecontroleerd.
Indien meer dan drie bestuursleden actief zijn, zal ieder van hen aan het eind van een
verenigingsjaar een jaarverslag opmaken van de door betreffend bestuurslid aanvaarde
taken en/of verantwoordelijkheden.
Artikel 4 Bestuur
Voor het aangaan van geldelijke verplichtingen waarvan het bedrag de vijfduizend Euro
(hierop mag de door de overheid bepaalde inflatiecorrectie worden toegepast) te boven
gaat, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 5 Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt elk jaar gehouden tussen 31 oktober en 1 april. De
oproep geschiedt ten minste twee weken tevoren met vermelding van de agenda. Alle
aanwezigen tekenen de presentielijst.
Artikel 6 Wedstrijden
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging aan watersportverenigingen te verzoeken
wedstrijden uit te schrijven.

Artikel 7 Verenigingsblad
Ieder lid en erelid ontvangt het verenigingsblad "Horsevoer', waarin de mededelingen van
het bestuur aan de leden der vereniging vermeld staan.
Leden, die aangegeven hebben voor 50% korting van hun contributie in aanmerking te
willen komen omdat zij op hetzelfde adres wonen als een ander lid, zullen geen Horsevoer
toegestuurd krijgen.
Artikel 8 Privacy Reglement
De SSC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacyreglement staat helder en
transparant hoe de SSC omgaat met persoonsgegevens.
Artikel 9 Onkostenvergoeding Bestuursleden SSC
De bestuursvergaderingen worden in de regel online gehouden. Er zijn echter ook
vergaderingen voor één of meerdere bestuursleden, die fysieke aanwezigheid vereisen.
In dat geval kan het onder bepaalde omstandigheden, zo oordeelt het bestuur,
gerechtvaardigd zijn om een bescheiden reiskosten vergoeding toe te kennen. De
spelregels hiervoor zijn opgesteld in het document “Onkostenvergoeding Bestuursleden SSC
2017”, zoals goedgekeurd in de ALV 2017.
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