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Deze digitale versie van het huishoudelijk reglement is in 2018 opgesteld op basis van het model huishoudelijk reglement 2018 van de KNZB. Deze 

zijn ter controle aan het bestuur voorgelegd en ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering. Op 15 Maart 2019 is het Huishoudelijk 

Reglement goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.  
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ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.1 De vereniging genaamd Zwemvereniging Scheldestroom , hierna te noemen "de vereniging" is opgericht 

op 26 augustus 1931 en is gevestigd te Breskens. 

1.2 Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 

vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld bij notariële akte op 

...............................................  

1.3 De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.  

1.4 De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken te Middelburg onder nummer 40302239.  

1.5 De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).  

1.6 De clubkleuren van de vereniging zijn geel en zwart. 

 

ARTIKEL 2 – HET LIDMAATSCHAP 

2.1 De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een te verstrekken 

aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, 

geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer alsmede de vereniging(en) waarvoor het 

kandidaat-lid het laatste jaar heeft gezwommen. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend 

te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier 

verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

2.2 De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de 

inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 

2.3 Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, 

worden aangemeld bij de KNZB. 

2.4 Heeft het kandidaat-lid binnen een door het bestuur vastgestelde termijn niet aan de verplichtingen in lid 

1 en 2 voldaan dan vervalt het kandidaat lidmaatschap. Indien het kandidaat-lid van de diensten van de 

vereniging gebruik heeft gemaakt tijdens zijn kandidaat lidmaatschap, dan dient het kandidaat-lid zijn 

financiële verplichtingen na te komen. Restitutie van inschrijfgelden kan nimmer geschieden. 

2.5 Zwemvereniging Scheldestroom beschermt de persoonsgegevens van de leden middels de regeling AVG 

die opgesteld is volgens de Wet Algemene verordening gegevensbescherming 2018. 

 

ARTIKEL 3 – AANNEMING VAN LEDEN 
3.1 Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur 

genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren. Het bestuur beslist over 

het al dan niet toelaten.  

3.2 Van de toelating wordt mededeling gedaan in de Scheldestromer. 

 

 

ARTIKEL 4 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten 

en plichten 

4.1 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en 

het privacystatement te ontvangen. 

4.2 Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

4.3 Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de Algemene Ledenvergadering. 

4.4 Zij hebben het recht van toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet 

anders is bepaald. 
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4.5 Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen 

onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid 

dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

4.6 Zij hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun 

persoonsgegevens zoals aangeleverd in artikel 2.1 

4.7 Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

4.8 Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur 

of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNZB. 

 

ARTIKEL 5 – CONTRIBUTIE 
5.1 De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene 

Ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die 

een verschillende bijdrage betalen. 

5.2 Contributie KNZB; De contributie KNZB is direct de contributie die wij als zwemclub per lid moeten betalen. 

Deze wordt jaarlijks door de KNZB vastgesteld en hebben wij geen invloed op. Deze contributie kan dus 

jaarlijks wijzigen en zal dan ook 1-op-1 worden doorberekend. 

5.3 Contributie Scheldestroom (zwemmende leden); De contributie Scheldestroom is de contributie die we als 

club gebruiken voor o.a. badhuur, verzekeringen, wedstrijdkosten, kleding, evenementen e.d. Deze 

contributie wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het komende jaar en is voor alle 

zwemmende leden. 

5.4 Ondersteunende en verenigingsleden; De verenigingsleden zoals kaderleden, commissieleden en officials 

betalen alleen de KNZB contributie.  

5.5 Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

5.6 Het contributiejaar valt samen met het boekjaar. 

5.7 Wanneer een lidmaatschap eindigt op 30 juni is de contributie voor een half jaar verschuldigd met die 

uitzondering dat de startvergunning en de contributie afdracht naar de KNZB voor het volledige boekjaar 

betaald moeten worden. 

5.8 De hoogte van de contributie is terug te vinden op de website van zv Scheldestroom. 

 

ARTIKEL 6 – BESTUUR 
6.1 Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 

leden, die allen meerderjarig moeten zijn. 

6.2 Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het 

huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 

i. De algemene leiding van zaken; 

ii. De uitvoering van de door Algemene Ledenvergadering genomen besluiten; 

iii. Het toezicht op de naleving van de statuten en huishoudelijk regelement; 

iv. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging; 

v. Onderhouden van en in vulling geven aan het handboek “Organisatie” 

6.3 Het bestuur vergadert tenminste 10 maal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster, met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de 

voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen. 

6.4 Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van 

de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week 

dient te worden belegd. 
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6.5 Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten 

worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 

6.6 Indien bij een stemming over zaken geen meerderheid behaald wordt, wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de 

meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het 

grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist de voorzitter. 

6.7 Een bestuurslid kan maximaal 2 aaneengesloten periodes zitting hebben in het bestuur. Na een periode 

van 1 jaar kan het lid weer verkiesbaar gesteld worden. 

 

ARTIKEL 7 – HET DAGELIJKS BESTUUR 
7.1 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 

neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het 

dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 

7.2 De taken van de bestuurders staan beschreven in het handboek “Organisatie”. 

 

ARTIKEL 8 – COMMISSIES 
8.1 De Algemene Ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies instellen, de benoeming en ontslag van 

de leden ervan en de werkwijze van die commissies vastleggen. 

8.2 De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot 

de opdracht is volbracht of ingetrokken. 

8.3 Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze 

van de commissie in een instructie vastgelegd. De instructie wordt toegevoegd aan het handboek 

“Organisatie”. Dit handboek wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 

8.4 Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn 

werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald. 

8.5 Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk 

achten. 

8.6 Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft 

ingesteld. Het jaarverslag van de commissie wordt gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering. 

 

ARTIKEL 9 – WERKGROEPEN 
9.1 Het bestuur kan een werkgroep instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze 

van die werkgroepen vastleggen. 

9.2 De benoeming tot lid van een werkgroep geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot 

de opdracht is volbracht of ingetrokken. 

9.3 Bij het besluit tot instelling van een werkgroep worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze 

van de commissie in een instructie vastgelegd. De instructie wordt toegevoegd aan het handboek 

“Organisatie”. Dit handboek wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 

9.4 Elke werkgroep rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn 

werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald. 

9.5 Een werkgroep vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk 

achten. 

9.6 Een werkgroep is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft 

ingesteld. Het jaarverslag van de commissie wordt gepresenteerd in de Algemene Ledenvergadering. 
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ARTIKEL 10 – WEDSTRIJDEN & TRAININGEN 
10.1 Leden hebben het recht om deel te nemen aan wedstrijden mits een startvergunning aangevraagd is. 

10.2 Begeleiding van de zwemmers tijdens wedstrijden, waarvoor de zwemmer uitgenodigd is door de 

vereniging,  wordt onderling afgestemd door de trainers. 

10.3 Aan de hand van de zwemkalender die opgesteld wordt door de zwemcommissie bepaald het bestuur in 

samenspraak met de hoofdtrainer en de zwemcommissie aan welke wedstrijden in aanmerkingen komen 

voor gratis of gereduceerde deelname.   

10.4 Het innen van de startgelden geschiedt middels het besluit “Startgelden 2018” 

10.5 Leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen mits het lid geregistreerd staat als zwemmend 

lid. 

10.6 Leden hebben de plicht om aanwijzingen van trainers tijdens de trainingen zo goed mogelijk op te volgen. 

10.7 Leden hebben de plicht om hand en spandiensten te verlenen tijdens de trainingsuren indien hier door 

bestuur, trainers of vrijwilligers om gevraagd wordt. 

 

ARTIKEL 11 – HET CLUBLAD/NIEUWSBRIEVEN/WEBSITE 
11.1 Het clubblad “De Scheldestromer” verschijnt circa 10x per jaar en wordt digitaal, middels e-mail, verspreid. 

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen 

niet schaden. De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en 

verspreiden van het clubblad. 

11.2 De nieuwsbrief “Bestuursinfo” verschijnt circa 3x per jaar. De inhoud en strekking van de opgenomen 

artikelen bevatten informatie die het bestuur extra onder de aandacht van de leden wilt brengen. Het 

dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van de 

nieuwsbrief. 

11.3 De nieuwsbrief “Masters” verschijnt circa 4x per jaar en wordt digitaal, middels e-mail, verspreid. De 

inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet 

schaden. De werkgroep Masterszwemmen is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en 

verspreiden van de nieuwsbrief. 

11.4 De website wordt onderhouden door bestuur (algemene zaken), zwemcommissie (wedstrijdzaken) en 

werkgroepen (specifieke zaken). 

 

ARTIKEL 12 – SPONSORING 
12.1 Sponsoren leggen zich vast voor een vastgestelde periode.  

12.2 Afhankelijk van de sponsorvergoeding is een bepaalde sponsorovereenkomst van toepassing. 

12.3 De tegenprestatie voor de sponsor bijdrage wordt vastgelegd in het sponsorovereenkomst. 

12.4 Binnen Scheldestroom wordt een kledingpakket beschikbaar gesteld zoals beschreven in het handboek 

“Organisatie” 

12.5 Het gebruik van het kledingpakket wordt vastgelegd in “Overeenkomst kledingpakket Scheldestroom” 

12.6 Kosten voor schade en verlies zijn voor rekening van de gebruiker. 

 

ARTIKEL 13 – REPRESENTATIE 
13.1 Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis 

heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 

• huwelijk van een lid 

• geboorte zoon/dochter van een lid 

• tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 maanden ziekteduur 

• tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis 



Huishoudelijk reglement Zwemvereniging Scheldestroom – 2019  
 

  

• bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind 

• bij 25 of 50 jarig en elke volgende 10-jaar huwelijksjubileum van een lid 

• bij het 25, 40 of 50 jarige en elke volgende 10-jaar verenigingsjubileum van een lid 
 
overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

 

ARTIKEL 14 – WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
14.1 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk 

reglement zal worden voorgesteld.  

14.2 Bij de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering moet een afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen beschikbaar gesteld worden. 

14.3 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte 

geldige stemmen. 

 

ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN 
15.1 Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 

15.2 Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. 

 

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 7 dagen na 

bekendmaking van het reglement via de Algemene Ledenvergadering  

 

 

Aldus vastgesteld in dd. 2019  

  

Namens het bestuur van de vereniging.  

   De voorzitter:                                                  De secretaris:   


