Huishoudelijk Reglement NRV "Het Galjoen"
Algemeen
art. 1:
Ieder lid wordt geacht kennis genomen te hebben van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, alsmede alle bijzondere, later
door het bestuur vastgestelde reglementen, gelijk mede de later daarin aangebrachte wijzigingen.
Leden
art. 2:
Aanmelding van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijke aanmelding met het daartoe bestemde
formulier bij de secretaris van het bestuur. Van het bericht van toelating ontvangt men een schriftelijke
bevestiging. Bovendien wordt hierbij het door het bestuur samengestelde informatiepakket toegestuurd.
art. 3:
De leden van de vereniging zijn onder te verdelen in:
a.
student-leden
b.
burgerleden
c.
jeugdleden
d.
leden van verdienste
e.
ereleden
ad a, b, c. Deze leden zijn verplicht de contributie, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld en tijdens de ALV
bekendgemaakt wordt, binnen 30 dagen na schriftelijke aanzegging te betalen. In geval van niet tijdige betaling kan het
bestuur tot schorsing overgaan. De schorsing wordt opgeheven na betaling van het verschuldigde bedrag of nadat een
betalingsregeling is getroffen.
Het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks automatisch verlengd, als het niet beëindigd wordt op grond van artikel 7 van
de Statuten. Opzeggingen dienen uiterlijk vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden (zie
statuten, art. 7.2), waarbij het verenigingsjaar gelijk valt met het kalenderjaar. Restitutie van het lidmaatschapsgeld bij
opzegging gedurende een verenigingsjaar is niet mogelijk. Ieder lid dient ingeval van wijziging van zijn adres de secretaris
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
ad d en e: leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
art. 4:
Leden, die wegens langdurige ziekte het gehele verenigingsjaar niet kunnen roeien, kunnen een schriftelijk verzoek
indienen voor een bijzondere contributieregeling Dit verzoek moet uiterlijk vóór 1 mei van het verenigingsjaar bij de
secretaris van het bestuur zijn binnengekomen. Het bestuur behoudt het recht voor om het lid om een medische verklaring te
vragen. Indien de medische reden gegrond wordt verklaard door het bestuur zal de bijzondere contributieregeling voor één
verenigingsjaar in werking treden. Het lid zal gedurende het gehele verenigingsjaar niet mogen roeien, maar wel deel mogen
nemen aan evenementen van het Galjoen. Het lid is het volgende verenigingsjaar weer automatisch de gehele contributie
verschuldigd.
art. 5:
Ieder lid heeft de volgende rechten:
a) het recht gebruik te maken van de boten van de vereniging conform de regels in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement of uitgevaardigd door het bestuur, behoudens de bevoegdheid van het bestuur dit recht te weigeren overeenkomstig
artikel 6 van de Statuten of wanneer het meent dat het lid onvoldoende bedreven is in het zwemmen;
b) toegang tot de Algemene Leden Vergadering, bijeenkomsten, plechtigheden en feesten der vereniging;
c) toegang tot en gebruik van alle aan de vereniging in beheer gegeven of in eigendom zijnde terreinen en bezittingen;
d) verkiesbaarheid en benoembaarheid tot alle functies in de vereniging;
e) het stellen van kandidaten bij verkiezingen en het stemmen over personen en zaken op de Algemene Leden Vergadering;
f) het woord voeren op de Algemene Leden Vergadering;
g) het recht van initiatief, amendement, interpellatie en beroep;
h) het recht van beroep;
i) alle andere rechten in dit Huishoudelijk Reglement genoemd;
j) inzage te krijgen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede in alle later aangebrachte wijzigingen of
aanvullingen hierop.
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art. 6:
Ieder lid heeft de volgende plichten:
a) het zorgvuldig omgaan met alle aan de vereniging in beheer gegeven of in eigendom zijnde terreinen en bezittingen;
b) te handelen overeenkomstig de bepalingen genoemd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement;
c) besluiten op te volgen welke door het bestuur of Algemene Leden Vergadering zijn uitgevaardigd.
art. 7:
Strafbaar is handelen en/of nalaten in strijd met de Statuten, Huishoudelijke Reglementen, of bestuursbesluiten,
alsmede besluiten van de Algemene Leden Vergadering. Door het bestuur kan besloten worden bij overtredingen
over te gaan tot disciplinaire maatregelen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Van een dergelijk besluit
wordt het betrokken lid schriftelijk in kennis gesteld. Tegen een disciplinaire maatregel staat beroep op de
Algemene Leden Vergadering open. Dit beroep heeft echter geen opschortende werking.
Vereniging
art.8:
De vlag van de vereniging is als volgt samengesteld: Lengte 163 cm. Breedte 110 cm. Het doek bestaat uit drie
horizontale banen, waarvan de buitenbanen goudgeel zijn en een breedte van 33 cm, hebben, terwijl de middelste baan rood is en
een breedte van 34 cm heeft. In het midden van de vlag bevindt zich een afbeelding van een Galjoen, waarvan de hoogte 71 cm.
is en de breedte 67 cm. Deze afbeelding, welke donkerblauw van kleur is, bevindt zich op een afstand van 11 cm. van de
bovenrand en 17 cm van de onderkant en 38,5 cm van de broek van de vlag. Andere afbeeldingen van de vlag dienen in
overeenkomstige verhoudingen en kleur te zijn.
art. 9:
Het verenigingstenue bestaat uit een rood/geel horizontaal gestreept shirt met rode kraag en een zwarte broek. Het
wedstrijdtenue bestaat uit een verticaal samengesteld rood/geel shirt. Het blad van de riem is geel met 2 banen rood aan de
boven en onderkant.
Botenhuys
art. 10:
Het Botenhuys is uitsluitend bedoeld voor activiteiten direct verband houdende met het roeien. Ander gebruik,
waaronder feesten, vergaderingen e.d. kan uitsluitend na toestemming van het bestuur plaatsvinden.
art. 11:
Er geldt een rookverbod in en om (directe omgeving van) het Botenhuys.
art. 12:
Het Botenhuys kent geen vaste openingstijden. Een sleutel voor de toegang is op leenbasis verkrijgbaar bij de portier
van Nijenrode. Na gebruik dient deze sleutel onmiddellijk geretourneerd te worden. Naast deze leensleutel zijn er
diverse sleutels uitgeleend aan verschillende leden. Een lijst van deze sleutelhouders is bekend bij de secretaris.
art. 13:
De toegangsdeur en het hek dienen normaal gesloten te zijn, ook indien er geroeid wordt. In het Botenhuys bevindt
zich een speciale sleutel om van binnenuit de toegangsdeur te sluiten. Nadat de laatste boot weer in het Botenhuys is
opgeslagen, draagt het laatste team zorg voor een juiste afsluiting van (loods)deuren en uitschakeling van verlichting,
boiler e.d.
art. 14:
Open loodsdeuren staan altijd vergrendeld.
art. 15:
Het gebruik van de sanitaire voorzieningen dient zorgvuldig te geschieden. Het is ieders verantwoordelijkheid om na
gebruik van keuken, toilet en douche deze schoon achter te laten. Vaatwerk, flessen en etensresten dienen naar behoren
opgeruimd te worden.
art. 16:
De indeling van de juiste opslag van de boten staat weergegeven op een schema dat opgehangen is aan de wand. Dit
schema dient aangehouden te worden. Er mogen geen riemen, bankjes, schragen of ander materiaal achtergelaten
worden op het vlot. Deze dienen op de daartoe bestemde plaatsen in het Botenhuys opgeborgen te worden.
art. 17:
Auto´s dienen uitsluitend op de daartoe bestemde plaatsen op het terrein van Nijenrode geparkeerd te worden. Men
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dient zich aan de aldaar geldende regels te houden.
art. 18:
Fietsen dienen geplaatst te worden in de daartoe bestemde fietsenrekken.
art. 19:
Het toegangshek voor de brandweer (naast de uitrit-poort) dient te allen tijde vrij te blijven.
Roeireglement
art. 20:
Ieder lid dient zich aan de voorschriften en bepalingen van het binnenvaartreglement te houden. Het roeireglement
geldt naast het binnenvaartreglement. De leden zijn verplicht de door het bestuur uitgevaardigde regels aangaande
het gebruik van het materiaal van de vereniging na te leven. Wijzigingen in het reglement worden in het Botenhuys
alsmede op de website bekend gemaakt. Wijziging in de uitgevaardigde regels ten aanzien van het gebruik van het
materiaal, gepubliceerd door het bestuur, zijn te allen tijde bindend.
art. 21:
Een boot mag nooit onbeheerd aan het vlot liggen en dient altijd vastgelegd te worden. Bij drukte mag de boot niet
nodeloos lang op of aan het vlot liggen. Het afstellen van het voetenbord dient bij drukte altijd op het water te
geschieden.
art. 22:
Roeien is toegestaan aan de leden in de boten waarvoor men een afroei-examen heeft afgelegd, of tijdens instructie
onder begeleiding van leden die bevoegd zijn om in de betreffende boot te roeien. Leden die zijn afgeroeid krijgen een
aantekening dat zij `gele kaart' roeiers zijn. Zolang een lid nog niet is afgeroeid heeft het de aantekening van een `rode
kaart' roeier. In alle vieren (C4, gladde vier) is het verplicht, dat er minimaal twee `gele kaart' roeiers in plaats nemen.
In de Cl- en C2-boten is het verplicht om met minimaal één gele kaart te roeien of te sturen. Alleen tijdens
instructielessen, gegeven door een instructeur die door de commissaris Instructie is benoemd, kan hiervan worden
afgeweken.
De leden kunnen ook deelnemen aan een skiffexamen. Na het slagen voor dit examen krijgt het lid een
'skiffaantekening'. Leden met een skiff aantekening kunnen zonder begeleiding roeien in alle skiffboten en met een
tweede roeier met skiffaantekening roeien in een gladde twee.
art. 23:
Alle gestuurde boten dienen voorzien te zijn van een bevoegde stuurman.
art. 24:
Roeiers die in het bezit zijn van eerder genoemde `gele kaart' kunnen bij het bestuur tegen betaling van een borg een
sleutel van het Botenhuys aanvragen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om deze al dan niet toe te kennen.
Bezitters van een sleutel dienen deze, na opzegging van het lidmaatschap, in te leveren bij een van de leden van het
bestuur.
art. 25:
Voor vertrek van een boot is de stuurman/vrouw verplicht deze in het afschrijfboek in te schrijven met datum en uur
van vertrek en terugkomst.
Een boot kan voor een periode van 2 uur worden afgeschreven in het afschrijfboek. Een boot kan uiterlijk 7 dagen
vooraf worden afgeschreven. Voor bijzondere gelegenheden kan, na toestemming van het bestuur, de boot voor een
langere periode worden afgeschreven. Dit wordt uiterlijk een week vooraf in het afschrijfboek genoteerd.
Als bij vertrek de boot niet is afgeschreven voor de periode direct volgend op de afgeschreven 2 uur, dan mag de boot
voor een langere periode worden gebruikt, mits dit duidelijk mét aankomsttijd in het afschrijfboek wordt genoteerd.
Ook moet in het logboek worden genoteerd wat de bestemming is. Het bestuur heeft het recht langer dan 7 dagen van
tevoren boten voor 2 of meer uren af te schrijven.
art. 26:
Het bestuur ziet erop toe dat boten, palen en dergelijke in goede staat verkeren. Het bestuur kan materiaal voor
bepaalde doeleinden reserveren of voor bepaalde tijd buiten gebruik stellen. Iedere roeier heeft de plicht op verzoek
van de materiaalcommissie één dagdeel per verenigingsjaar te helpen bij het onderhoud van de boten.
art. 27:
Er geldt een roeiverbod tijdens weersomstandigheden die schade aan de boten toe kunnen brengen en/of de roeiers in gevaar
kunnen brengen. Bij temperaturen onder de 2 graden Celsius, bij ijsvorming, bij mist, waarbij het zicht minder dan 100 meter
bedraagt, bij onweer, bij een windkracht harder dan windkracht 6 is het niet toegestaan gebruik te maken van de boten.
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art. 28:
Indien geroeid wordt vlak vóór of na zonsondergang is men verplicht deugdelijke verlichting te voeren.
art. 29:
Ieder lid is verplicht vóor en ná het roeien de betreffende boot te controleren op schade. Indien men schade aan de boot constateert
is men verplicht daarvan melding te maken in het schadeboek. Van elke door een lid bevonden of toegebrachte schade aan een
van de eigendommen van de vereniging dient direct aantekening te worden gemaakt in een daartoe bestemd schadeboek; bij in
gebreke blijven is het bestuur gerechtigd tot het opleggen van een boete.
Indien een schade aan een boot niet vermeldt staat in het schadeboek, kan de laatst roeiende ploeg verantwoordelijk gesteld
worden.
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging toegebrachte schade, voor zover deze niet
wordt gedekt door de door de vereniging afgesloten verzekering(en). Bij schade gedekt door de vereniging afgesloten
verzekering dient het aansprakelijk lid 50% van het eigen risicobedrag van de vereniging bij te dragen. Bij het gebruik van een
boot door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. Elke schade wordt op het moment van constatering
geacht te zijn veroorzaakt door degene(n) die het materiaal het laatst heeft (hebben) gebruikt, voor zover en indien het
tegendeel niet door de betrokkene kan worden aangetoond.
art. 30:
De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden die op het
terrein van de vereniging aanwezig zijn. Evenmin aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid voor door leden aan
derden of onderling toegebrachte schade of letsel.
art. 31:
Indien een lid handelt in strijd met het bij de statuten of huishoudelijk reglement bepaalde, van welke aard ook, komt alle door
dat handelen veroorzaakte schade volledig voor rekening en risico van het betreffende lid.
Introductie en gastroeien
art. 32:
De leden zijn gerechtigd tot het introduceren van niet-leden. Dit dient altijd in overleg met het bestuur te
geschieden. Derden kunnen per verenigingsjaar maximaal 2 maal geïntroduceerd worden.
art. 33:
Zij die als lid geweigerd, geschorst of geroyeerd zijn kunnen niet worden geïntroduceerd.
art. 34:
Introductie dient te geschieden door schriftelijke kennisgeving in het afschrijfboek met vermelding van naam van de
introducé(e), benevens tijdstip en duur van de introductie en ondertekening door het introducerend lid. Het bestuur houdt
zich het recht voor introductie niet toe te staan.
art. 35:
Introducé(e)s mogen slechts onder toezicht van de leden met gele kaart van roeimateriaal van de vereniging gebruik
maken, tenzij het bestuur anders toestaat.
art. 36:
Bij het niet of niet volledig in acht nemen van de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement kan het introducerend lid
een boete worden opgelegd.
art. 37:
Voor alle door de introducé(e) toegebrachte schade, alsmede de door deze begane overtredingen van de in dit reglement
bepaalde voorschriften, wordt het introducerend lid aansprakelijk gesteld.
art. 38:
Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te stellen, alsmede een termijn te bepalen waarbinnen dezelfde
persoon niet andermaal zal kunnen worden geintroduceerd, op grond van houding of gedragingen van de betrokkene(n)
gedurende de introductie.
art. 39:
Leden van andere roeiverenigingen kunnen na toestemming van het bestuur gastroeien bij het Galjoen. Voor een periode van 3
uur dient per roeier een vergoeding van 5 Euro (minimum tarief) te worden betaald. Bij een langere periode bepaalt het bestuur de
vergoeding. Indien het gastroeien plaatsvindt op basis van een uitwisseling kan het bestuur besluiten geen vergoeding te vragen.
Als het gastroeien bij het Galjoen onderdeel uitmaakt van een commerciële activiteit dan bedraagt de vergoeding voor een
roeiperiode van 2 uur 25 Euro per roeier. De roeiers dienen een verklaring te ondertekenen dat het gebruik van het materiaal
gebeurt op eigen risico. Schade aan het materiaal wordt verhaald op de betrokken roeier(s).
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Bestuur
art. 40:
Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Zij is verantwoording verschuldigd aan dit orgaan en
gehouden verenigingsbelangen, handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede besluiten van de
ALV te dienen.
art. 41:
Behalve uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, kan het bestuur voorts bestaan uit een vice-voorzitter, een
commissaris materialen, een commissaris wedstrijd- competitie- en toerroeien en een commissaris instructie. Deze laatste
functies kunnen eventueel gecombineerd worden. Het bestuur bestaat overeenkomstig de statuten echter altijd uit een oneven
aantal leden.
art. 42:
De bevoegdheden van ieder bestuurslid, alsmede zijn verplichtingen worden, met inachtname van de bepalingen in de
Statuten en dit reglement, door het bestuur vastgesteld.
art. 43:
Bij eventuele tussentijdse aftreding door een van de bestuursleden, met inachtneming van de bepalingen in de statuten,
worden de taken tijdelijk waargenomen door de overige bestuursleden. Om in de vacature te voorzien wordt door het
bestuur zo spoedig mogelijk een nieuwe kandidaat voorgedragen aan de ALV.
art. 44:
Alle aftredende bestuursleden zijn verplicht de aan hen toevertrouwde eigendommen van de vereniging onmiddellijk aan
het bestuur over te dragen.
art. 45:
Handelingen die aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van 500 Euro te boven gaand, worden door
geen van de bestuursleden verricht dan na daartoe door voorzitter en penningmeester verleende toestemming. Handelingen die
aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van 5000 Euro te boven gaand, worden door geen van de
bestuursleden verricht dan na daartoe door de Algemene Leden Vergadering verleende toestemming.
art. 46:
Het bestuur kan commissies met een concrete taakomschrijving in het leven roepen en na goedkeuring van de Algemene
Leden Vergadering benoemen, die vervolgens de aan hen toevertrouwde taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur
uitvoeren. Als een commissielid niet heeft opgezegd vóór de Algemene Leden Vergadering, dan wordt het lid
geherïnstalleerd voor het volgende verenigingsjaar. Het bestuur houdt toezicht op alle commissies en brengt tijdens de
jaarvergadering van de Algemene Leden Vergadering verslag uit van de werkzaamheden van de commissies.
De vereniging onderscheidt o.a. de volgende commissies `Materiaal', `Lange Halen', `Bier, Eten en Fris
(afgekort: FAB)', `Kascontrole',`Toertocht en wedstijden', `Website' en `Archief'.
De kascontrolecommissie onderzoekt de jaarrekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV. verslag uit
van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging. De kascontrole commissie
heeft een adviserende functie in zaken de financiën. De ALV kiest een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste twee leden
die geen deel uitmaken van het bestuur.
Vergaderingen
art. 47:
Binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar, wordt een Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering)
gehouden. De agenda wordt door het bestuur opgesteld en dient uiterlijk acht dagen voor aanvang van de vergadering aan alle
leden verstrekt te zijn. Uiterlijk vier dagen voor aanvang van de ALV kunnen stemgerechtigde leden om aanvullingen of
aanpassingen van de agenda verzoeken.
art. 48:
Met de agenda worden tevens de relevante stukken verstrekt betreffende onderwerpen die tijdens de ALV ter stemming
komen. Hierbij kan gekozen worden voor plaatsing van deze stukken op de website van de vereniging. Wisselingen in het
bestuur en voorgedragen kandidaten worden eveneens acht dagen voor de ALV bekend gemaakt. Melding van eventuele
tegenkandidaten dient uiterlijk vier dagen voor de ALV bij het bestuur te geschieden.
art. 49:
Besluiten die genomen worden tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn bindend voor een ieder waarop deze
besluiten betrekking hebben. Genoemde besluiten zullen worden gepubliceerd tezamen met de notulen van de
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ALV. Hierbij kan gekozen worden voor plaatsing van deze stukken op de website van de vereniging. Tijdens de
Jaarvergadering brengt de commissie genoemd onder artikel 11 der Statuten verslag uit van hun onderzoek.
art. 50:
Op Algemene Leden Vergadering kan over zaken en personen gestemd worden. Er kan voor, tegen of blanco (onthouding van
stem) gestemd worden. De stemming over personen geschiedt schriftelijk onder geheimhouding; de stemming over zaken
mondeling of middels hand opsteken. Ieder lid kan door maximaal twee leden gemachtigd worden voor het
schriftelijk uitbrengen van zijn of haar stem. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter twee leden aan om de
stemmen op te nemen. Een besluit wordt slechts door de ALV aangenomen wanneer het een meerderheid van de stemmen
krijgt zoals omschreven in de Statuten.
Botenplan
art. 51:
Het bestuur is verplicht om een botenplan voor te leggen aan de Algemene Leden Vergadering, teneinde goedkeuring te
verkrijgen voor de aanschaf van boten.
art. 52:
Het botenplan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Het botenplan heeft betrekking op een periode van drie jaar.
b. Het bestuur is hierbij gehouden een overzicht te maken van wat er de komende drie jaar aan de vloot moet gebeuren. Dit
betreft zowel onderhoud, vervanging als uitbreiding.
c. Voor het eerste jaar van het botenplan moeten alle geplande handelingen met betrekking tot onderhoud, vervanging en
uitbreiding van de vloot zijn opgenomen.
d. Voor het tweede jaar moeten die posten worden opgenomen, die een bedrag van 2000 Euro te boven gaan.
e. Ten bate van in het botenplan vastgestelde uitgaven voor aanschaf in het tweede jaar moet minstens de helft
van het vastgelegde bedrag gereserveerd worden van het budget van het eerste jaar van het botenplan.
f. Over in het botenplan vastgelegde uitgaven voor het derde jaar moet minstens een derde deel van het bedrag
gereserveerd worden van het budget van het eerste jaar van het botenplan.
g. Bij iedere boot, vermeld in het botenplan, dient te worden aangegeven wat de kosten inclusief palen, banken en riggers
zijn.
art. 53:
Een aangenomen botenplan kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Leden Vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van het botenplan zal worden voorgesteld. De Algemene
Leden Vergadering kan slechts met een tweederde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging
van het botenplan aannemen.
Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
art. 54:
Het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Leden Vergadering.
Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige
stemmen.
Overig
art. 55:
Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van Nijenrode Roeivereniging `Het Galjoen'. In alle gevallen
waarin dit Huishoudelijk Reglement of de Statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
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