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HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJKE ANTWERPSE
WATERSPORTVERENIGING S.R.N.A.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 1 :

Dit huishoudelijk reglement werd door de Raad van Bestuur van de Koninklijke
Antwerpse Watersportvereniging SRNA, vereniging zonder winstoogmerk,
uitgevaardigd in uitvoering van artikel 25 van de laatste gepubliceerde statuten.

Art. 2 :

Dit reglement kan alleen door de Raad van Bestuur gewijzigd of aangevuld worden.
Indien de tekst van deze wijziging of aanvulling bij de schriftelijke oproeping van de
bestuurders is gevoegd en uitdrukkelijk als agendapunt is voorzien.
De goedkeuring dient te geschieden bij volstrekte meerderheid der aanwezige of
vertegenwoordigde leden conform de bepaling van art. 12 der statuten.

I. Toetredingsformulier en modaliteit :
Art. 3 :

In toepassing van art. 7.2 van de statuten, zal ieder verzoek tot lidmaatschap
ingediend worden op een formulier, in bijlage (1) aan dit huishoudelijk reglement
gehecht.
In toepassing van de wet van 28 juni 1984 zal ieder vreemdeling op het
toetredingsformulier zijn nationaliteit, nummer en aard van het paspoort alsook de
geldigheidsduur dienen te vermelden. Vreemde leden moeten ieder jaar opnieuw, uit
eigen beweging en schriftelijk, de wettelijk vereiste informatie aan het clubsecretariaat
verschaffen. Indien een vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden van de wet, zal
hij beschouwd worden als toetredend lid.

II. Taakverdeling in de Raad van Bestuur :
Art. 8 :

a)

De secretaris - generaal :
1. roept op tot de Raad van Bestuur, houdt het register van de verslagen van
de zittingen van de Raad van Bestuur, voert de briefwisseling van de
Vereniging, houdt het archief, houdt de ledenlijst;
2. roept op tot de Algemene Vergadering, houdt het register van de verslagen
van de Algemene Vergadering, verzorgt de wettelijke publicaties;
3. hij voert alle overeenkomsten uit van de Vereniging met openbare of privé
personen
zoals,
onder
andere,
arbeidsovereenkomsten,
verzekeringspolissen, toetredingscontracten.
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b)

De penningmeester :
1. houdt de staten van ontvangsten en uitgaven en de daarbij horende
bewijsstukken, het kasboek en de andere financiële rekeningen ;
2. hij int de lidgelden en de bijdragen en informeert de materiaalbestuurder
over de eigenaars van de boten die hun rekeningen niet betaald hebben.
Deze lidgelden en bijdragen dienen 30 dagen na faktuurdatum betaald te
worden;
3. hij brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de
jaarrekeningen;
4. hij legt het ontwerp van begroting voor aan de Raad van Bestuur;
5. hij beantwoordt alle vragen van de bestuurders met betrekking tot de
financiële toestand van de Vereniging;
6. hij voert de door de Raad van Bestuur goedgekeurde betalingen uit;
7. hij beheert in de beste voorwaarden het financieel vermogen van de
Vereniging.

c)

De materiaalbestuurder- terreinverantwoordelijke :
1. is bevoegd voor het onderhoud, de uitbreiding of de verbetering van de
gronden, de gebouwen, de uitrusting en de inventaris van de Vereniging
behoudens de bevoegdheid van de feestbestuurder en de
verantwoordelijke Galgenweel;
2. hij is in het bijzonder bevoegd voor de veiligheid op de terreinen en in de
gebouwen en mag personen en voertuigen verwijderen van de plaatsen
waar voor hen gevaar bestaat;
3. hij leidt het werk van eventuele bezoldigde werknemers en van
bereidwillige leden die een werk ondernemen in het belang van de
Vereniging;
4. hij regelt, in overleg met de Raad van Bestuur :
- de toekenning van ligplaatsen op terreinen en in de loodsen;
- de volgorde van het bovenhalen of te water laten van jachten;
- het gebruik van de uitrusting van de Vereniging, het verbruik van
water en electriciteit door de leden;
5. hij vergewist zich dat geen enkele prestatie geleverd wordt aan een lid dat
in gebreke blijft zijn lidgeld of bijdragen te betalen;
6. hij kan voor bepaalde installaties zijn bevoegdheden overdragen aan een
bestuurder.

d)

De verantwoordelijke Galgenweel
1. is bevoegd tot de oprichting en het leiden van de werkgroep Galgenweel.
2. is bevoegd voor het onderhoud, het gebruik, de uitbreiding en de
verbetering van de infrastructuur van het Galgenweel
3. hij heeft de leiding bij de uitvoering van werkzaamheden.
4. hij bepaalt de toekenning van ligplaatsen
5. hij bepaalt, in overleg, met de werkgroep en de raad van bestuur, de
prijzen van de bar (Galgenweel), de prijzen van de ligplaatsen en het
huishoudelijk regelement (Galgenweel)
6. hij kan bevoegdheden delegeren aan andere bestuursleden
7. hij kan overgaan tot schorsing van leden, overeenkomstig het
huishoudelijk reglement en statuten.
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e)

De feestbestuurder :
1. organiseert alle sociale evenementen zoals feestmalen, conferenties,
gezelschapsspelen en gelijkaardige vermakelijkheden;
2. regelt de organisatie, de uitrusting, de dienstverlening in het Clubgebouw;
hij kan, in overleg met de Raad van Bestuur, het gebruik van het
Clubgebouw tegen betaling van de onkosten toekennen aan leden of
andere verenigingen;
3. leidt de werkzaamheden van het personeel van het Clubhuis en controleert
de rekeningen;
4. staat in voor het onderhoud en de verbetering van het gebouw in overleg
met de materiaalbestuurder-terreinverantwoordelijke.

IV. Plichten van de leden :
Art. 9 :

a)

De leden verbinden zich om in alle omstandigheden de terreinen, de
gebouwen en de uitrusting van de Vereniging te behandelen als een
gemeenschappelijk bezit met de wil het in stand te houden en te verbeteren; zij
zullen iedere beschadiging, door hun fout toegebracht, vergoeden; bij opzet
of zware fout kunnen zij door de Raad van Beheer worden geschorst.
b)
De leden richten tot de materiaalbestuurder-terreinverantwoordelijke een
schriftelijk verzoek voor het gebruik van ligplaatsen, het te water laten of
bovenhalen van hun jacht, het gebruik van de uitrusting. Zij verzaken
uitdrukkelijk aan ieder verhaal, ook in het geval van brand, tegen de
Vereniging, haar beheerders en haar aangestelden.
c)
De materiaalbestuurder-terreinverantwoordelijke beslist over de verzoeken in
de volgorde waarin zij ingediend werden, met de zorg voor het meest
efficiënte gebruik van alle inrichtingen, het belang van de leden in het
algemeen en rekening houdend let de beschikbare middelen en de minste
kosten voor de Vereniging.
d)
De leden die gebruik maken van de scheepshelling aan de Schelde,verbinden
zich een een eigen bootswagen, volgens specificaties van de
materiaalbestuurder-terreinverantwoordelijke, beschikbaar te stellen wanneer
geen hellingwagen van de Vereniging beschikbaar is.
e)
Het is een voorwaarde sine qua non voor de bediening van de mechanische
inrichtingen (kraan, lieren, enz…) van de Vereniging door de leden, dat zij de
Vereniging vergoeden voor alle schaden, door welke oorzaak ook, geleden
door de eigendommen van de Vereniging, door de persoon en de
eigendommen van derden.
f)
Binnen de terreinen en gebouwen van de Vereniging vermijden de leden
alles wat aanleiding kan geven tot aanstoot of ongemakken bij andere leden,
zoals onnodig lawaai, onaangepaste kleding, onbehoorlijke
taal,
het
scheppen van wanorde of achterlaten van afval.
Dergelijk wangedrag kan aanleiding geven tot schorsing. Een geschorst lid
heeft geen toegang tot gelijk welke clubinstallatie totdat de Algemene
Vergadering een definitieve beslissing i.v.m. zijn eventuele uitsluiting heeft
genomen.
g)
Tegen de beslissing van een lid van de Raad van Bestuur of van het
Raad
van Bestuur kan een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar gevoerd worden
voor
de Raad van Bestuur, die het geschil beslecht volgens dezelfde richtlijnen
als
onder Art. 9.c, in aanwezigheid van de bezwaarvoerende en tijdens zijn eerstvolgende
zitting.
h)
Indien een lid, 14 dagen na aanmaning zijn bedragen of kosten te voldoen,
deze verplichting niet is nagekomen, wordt de procedure conform Art. 8.3 der
statuten ingezet om tot ontslag van dit lid over te gaan. Het ontslagen lid kan
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geen rechten meer laten gelden i.v.m. de voorrechten die verbonden waren aan
zijn lidmaatschap. Voor het weghalen van zijn eigendommen uit de
clubinstallaties dient hij/zij zich te schikken naar de richtlijnen van de
materiaalbestuurder.

V. Rechten en plichten van de leden i.v.m. het clublokaal :
Art. 10 :

Het clublokaal is enkel toegankelijk voor de leden van “S.R.N.A.” Niet-leden kunnen
enkel toegelaten worden op uitnodiging van een lid en na inschrijving in het
gastenboek.

Art. 11 :

Het Raad van Bestuur bepaalt de dagen en uren van opening en sluiting van het
clublokaal.

Art. 12 :

Mits uitdrukkelijke goedkeuring van de feestbestuurder kan het clublokaal ter
beschikking gesteld worden voor speciale manifestaties.

Art. 13 :

Huisdieren worden slechts gedoogd in de mate dat zij de zindelijkheid van de
gebouwen niet aantasten en geen hinder veroorzaken voor de leden.

Art. 14 :

De volledige installaties en inrichtingen van het clublokaal zullen door de leden als
goede huisvader gebruikt en onderhouden worden. Schade veroorzaakt door foutief
gebruik of grove fout dient door de gebruiker vergoed te worden.

Art. 15 :

Het clublokaal is het middelpunt van het verenigingsleven van de club en de leden
dienen dan ook in alle opzichten bij te dragen tot het verwezenlijken van een gezellige
en sportieve geest, zowel in taal als in omgang.

VI. Stemreglement :
Art. 16 :

Bij de uitnodiging tot de Algemene Vergadering wordt een kiesbrief gevoegd die de
namen van de kandidaten vermeldt. De stem wordt uitgebracht door het aankruisen
van de namen voor wie gestemd wordt. Een stem is slechts geldig als er zoveel namen
aangekruist worden als er mandaten beschikbaar zijn.
De voorzitter kiest twee stemopnemers die de regelmatigheid van de stemming zullen
controleren. Het mogen geen kandidaten zijn.
Bij betwistingen betreffende de geldigheid van een stem of betreffende dit reglement
beslissen de stemopnemers soeverein desgevallend meerderheid tegen minderheid.

VII. Gebruik terreinen Schelde :
Art. 17 :

a)
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Iedere eigenaar is verplicht zijn transportwagen in goede staat te houdenzodat
het verplaatsen van de boot in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren.
Indien een clubwagen gebruikt wordt, is de eigenaar verantwoordelijk voor het
juist instellen van de breedte tussen de armen.
Bij het te water laten, of uit het water halen wordt enkel het gebruik van de
slipway door de vereniging aangerekend. De verplaatsing van de
stelplaats tot op de rails of andersom, moet door de eigenaar geregeld
worden.
De elektrische winches worden enkel door de daarvoor aangestelde
persoon bediend.
Boten worden dan te water geladen wanneer de eigenaar alle rekeningen
volledig vereffend heeft.
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b)

c)

d)

Er zijn geen voorbehouden plaatsen in de loodsen of op het terrein.
Elke eigenaar is verplicht de door zijn boot ingenomen plaats proper te
houden.
Alle niet meer gebruikte zaken moeten verzameld worden tussen
winchhuisje en stookplaats. Afval moet op de daarvoor bestemde
plaatsen en/of in de betreffende vaten.
Ongezonde, hinderlijke en/of gevaarlijke werkzaamheden zijn verboden.
Materiaal nodig om aan boord werken uit te voeren, dient zich binnen het
toegewezen terrein te bevinden.
Alleen drie-aderige kabel uit een stuk mag gebruikt worden.
Voor het terrein Schelde dient bij een aanvraag tot berging van een jacht onder
loods of op het terrein, of bij aanvraag tot het bovenhalen van een jacht,
verplicht een geldig verzekeringsbewijs voor dekking van wettelijke
aansprakelijkheid bij ongeval gevoegd te worden. Dit bewijs moet zijn :
een geldig attest afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij en het bewijs
van betaling van de premie voor het lopende jaar.
De Vereniging heeft ten allen tijde het recht de geldigheid van de
voorgelegde dokumenten te laten nazien bij de verzekeraar.

VIII. Gebruik terreinen Galgenweel :
Art. 18 :

a)

b)
c)
d)

e)

De toegang tot het clublokaal en de installaties van het Galgenweel is enkel
voorbehouden aan leden, hun gasten en de deelnemers aan de wedstrijden,
ingericht door SRNA.
De volledige installaties en inrichtingen, alsook het clublokaal zullen door de
leden als goede huisvader gebruikt en onderhouden worden. Schade
veroorzaakt door foutief gebruik of grove fout dient door de gebruiker vergoed
te worden.
Boten en zeilplanken dienen steeds geborgen te worden op de aangeduide
ligplaats.
Ongezonde, hinderlijke en/of gevaarlijke werkzaamheden zijn verboden.
Aan een lid, dat met zijn/haar boot of zeilplank in het afgelopen kalenderjaar
niet of bijna niet heeft gevaren, kan voor het daaropvolgende jaar een ligplaats
ontzegd worden ten voordele van een lid dat wel actief de watersport beoefent.
Het verzoek tot verval van het recht op de ligplaats wordt voorgelegd door
de ondervoorzitter en verantwoordelijke voor het Galgenweel. De Raad van
Bestuur beslist hierover bij eenvoudige meerderheid en formuleert
een
voorstel tot berging aan het lid, dat zijn/haar ligplaats verliest.
De loodsen zijn uitsluitend voorbehouden voor het bergen van boten en
tuigage.

Antwerpen, 25 mei 2010
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