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Huishoudelijk Reglement van Kanovereniging De Futen 
Algemene bepalingen 

 Dit huishoudelijk regelement is ingegaan op woensdag 13 februari 2019  
en behoort bij de statuten van Kanovereniging De Futen. 

 De bepalingen, voorkomende in het huishoudelijk reglement, mogen niet in strijd zijn met 
de inhoud van de statuten. 

 

Artikel 1. Naam en zetel 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 2. Inrichting 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 3. Duur en boekjaar 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 4. Doel 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 5. Leden 
5.0 Lidmaatschap en contributie 

5.1 Zij die als gewoon lid tot de vereniging wensen toe te treden, moeten zich schriftelijk 
wenden tot het secretariaat. 

5.2 Het lidmaatschap geldt voor een vol verenigingsjaar, zijnde van 1 januari tot en met  
31 december. 

5.3 De contributie is steeds over een vol verenigingsjaar verschuldigd en is bij tussentijds 
bedanken niet opvorderbaar, terwijl tevens alle rechten vervallen. 

5.4 Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli, betalen voor het lopende jaar een half 
verenigingsjaar contributie. Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 oktober betalen 
voor het lopende jaar drie maanden contributie. 

5.5 De contributie dient aan het eind van het verenigingsjaar te worden voldaan voor het 
komende verenigingsjaar. Na de eerste aanmaning wordt € 2,50 in rekening gebracht 
op elke aanmaning die volgt. 

5.6 Aanmaning wordt verstuurd een maand na vorige aanmaning. 

5.7 Bedanken als lid wordt alleen schriftelijk geaccepteerd voor 1 december van het 
lopende kalenderjaar. 
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5.8 Door zijn toetreding verklaart een ieder zich te onderwerpen aan de statuten en het 
huishoudelijk reglement en verder aan alle regels en bepalingen, alsmede de wijzigen 
die aan de bestaande regeling van dien tot stand zullen komen. 

Artikel 6. Verplichtingen 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 7. Tuchtspraak 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 8. Geldmiddelen 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 9. Einde lidmaatschap 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 10. Bestuur 

10.1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie, meerderjarige leden, 
te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en zoveel bestuursleden als nodig 
blijken te zijn. 

10.2 Het bestuur is bevoegd de commissarissen met bijzondere functies te belasten. 

10.3 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Artikel 11. Bestuurstaak 

11.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten der algemene 
ledenvergadering. Zij vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. 

11.2 Het bestuur is belast met de zorg van de bezittingen van de vereniging. De 
verplichtingen, buiten die genoemd in de vorige artikelen van het huishoudelijk 
reglement, zijn de volgende voor: 

Voorzitter: Hij is belast met de leiding van bestuurs- en algemene ledenvergadering. In 
voorkomende gevallen vertegenwoordigt hij de vereniging. 

Secretaris: Hij houdt de notulen en verzorgt de correspondentie en het archief. In de 
algemene ledenvergadering brengt hij een door het bestuur goedgekeurd jaarverslag uit van 
de werkzaamheden der vereniging gedurende het afgelopen verenigingsjaar. 

Penningmeester: Hij is belast met het beheer van de financiën en de financiële 
administratie. Het bestuur heeft desgewenst inzage in de financiële bescheiden. 

Na het beëindigd verenigingsjaar maakt hij een jaarrekening, die in de algemene 
ledenvergadering aan de leden wordt voorgelegd. De begroting voor het komende 
verenigingsjaar wordt door hem aan de leden voorgelegd. Zowel de afrekening als de 
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begroting en balans moeten 14 dagen voor de betreffende vergadering ter kennis van de 
leden worden gebracht. 

Commissarissen: Een commissaris moet, indien dit nodig wordt geacht door het bestuur, 
ieder der voornoemde bestuursleden behulpzaam zijn of zo nodig vervangen. 

11.3 Door het bestuur wordt in voorkomende gevallen een vervangende voorzitter 
aangewezen. 

11.4 Een bestuurslid die zijn functie niet naar behoren vervult of blijk geeft van 
onbekwaamheid in het uitoefenen van zijn functie, zal door het bestuur, zowel als op 
verzoek van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, uit 
zijn functie worden ontzet. Een algemene ledenvergadering kan de schorsing van een 
persoon opheffen of het besluit bekrachtigen. 

11.5 Bij tussentijdse aftreding van een der bestuursleden is het bestuur gerechtigd, 
vooruitlopend op de goedkeuring van de eerstkomende algemene ledenvergadering, 
een verkiesbaar lid aan te trekken om in de vacature te voorzien. 

11.6 Het besluit van de bestuursvergadering is genomen met de meerderheid van de 
geldige uitgebrachte stemmen. 

Artikel 12. Bestuursvergadering 

12.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden: 
Wanneer de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten. 

12.2 Een bestuursvergadering is geldig, wanneer de meerderheid van het bestuur 
aanwezig is. 

12.3 Het bestuur is in het algemeen bevoegd tot het doen van dagelijkse uitgaven. Voor 
bijzondere uitgaven, niet opgenomen in de begroting, is machtiging van de algemene 
ledenvergadering nodig. 

Artikel 13. Vertegenwoordiging 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 14. Rekening en verantwoording 
Geen verbijzonderingen 
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Artikel 15. Algemene ledenvergadering 

15.1 Algemene vergaderingen worden gehouden: 

 Als het bestuur dit wenselijk acht. 

 Jaarlijks, uiterlijk in de maand april, in welke vergadering de definitieve begroting 
voor het komende verenigingsjaar door het bestuur dient te worden gepresenteerd.  
Voorts kunnen de commissies voor het komende verenigingsjaar worden 
samengesteld.  
Tevens worden de contributies voor het komende verenigingsjaar samengesteld. 

 Op verzoek van minstens tien leden. Dit verzoek moet schriftelijk gericht zijn aan de 
secretaris met opgave van reden, binnen veertien dagen na ontvangst wordt de 
vergadering gehouden. 

15.2 Kandidaten en voorstellen voor de vergaderingen moeten voor de vergadering bij de 
secretaris worden ingediend. Vergaderingen dienen minstens 14 dagen voor de 
geplande datum bekend te worden gemaakt. 

15.3 Het besluit van de algemene ledenvergadering is genomen met de meerderheid van 
de geldige uitgebrachte stemmen.  

15.4 Alleen de gewone leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder een stem uit.  

15.5 Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 
gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat totaal niet meer dan twee stemmen kan 
uitbrengen. 

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt die, naar het oordeel van de voorzitter: 

 Blanco zijn 

 Zijn ondertekend 

 Onleesbaar zijn 

 Een persoon niet duidelijk aanwijzen 

 De naam bevat van een persoon die niet kandidaat gesteld is 

 Voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevat 

 Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van een persoon die is bedoeld 

15.6 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen wordt schriftelijk 
gestemd. 

Artikel 16. Toegang en besluitvorming 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 17. Bevoegdheden algemene ledenvergadering 
Geen verbijzonderingen 
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Artikel 18. Leiding en notulering algemene ledenvergadering 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 19. Algemene reglementen 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 20. Statutenwijziging 
Geen verbijzonderingen 

Artikel 21. Ontbinding en vereffening 
21.1 Een algemene ledenvergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslag. 

Artikel 22. Commissies 

22.1 Kascommissie: De kascommissie wordt op de algemene ledenvergadering gekozen. Zij 
bestaat uit twee stemgerechtigde leden en een plaatsvervanger, die minstens eenmaal 
per jaar de kas en de boeken van de penningmeester controleren en daarvan verslag 
uitbrengen op de algemene ledenvergadering. Per jaar treedt één lid af. 

22.2 Andere commissies kunnen zo nodig op voordracht van het bestuur samengesteld 
worden op de algemene ledenvergadering. De bestuursleden hebben toegang tot alle 
vergaderingen van alle commissies. 

Artikel 23. Orde en bepalingen 

23.1 Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen. 

23.2 Leden die geen eigen kano hebben, kunnen gebruik maken van verenigingskano’s, 
behalve wanneer deze nodig zijn voor instructie. 

23.3 Leden die een kano van de vereniging lenen, dienen deze schoon en droog af te 
leveren, en eventuele schade te melden. 

23.4 Leden dienen in het bezit te zijn van een zwemvest, te dragen naar inzicht van de 
vaarleider. 

23.5 Introducees mogen twee maal mee en moeten kunnen zwemmen. 

23.6 Alle leden moeten kunnen zwemmen. 

  



Huishoudelijk Reglement van Kanovereniging De Futen  vanaf woensdag 13 februari 2019  pagina 6 van 6 

Artikel 24. Aansprakelijkheid en verzekering 

24.1 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging 
toegebracht. 

24.2 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan derden toegebracht door 
gedragingen van leden. 

 De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of 
derden niet aansprakelijk. 

 Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering die van kracht is: 
- Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de TKBN en de vereniging. 
- Tijdens het gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden. 

 Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve 
ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 48 uur na het ongeval hiervan 
schriftelijk melding te maken bij de secretaris. 

 Ieder lid gaat op eigen risico mee. 

Artikel 25. Naleving 

De actuele Nederlandse Wet- en regelgeving is altijd leidend. In alle gevallen waarin de Wet 
niet voorziet volgen wij als eerste de statuten en vervolgens dit huishoudelijk reglement. 
Indien door voornoemde regelgeving niet wordt voorzien, indien over de interpretatie van 
de statuten of het huishoudelijk reglement verschil van mening bestaat, beslist het bestuur. 
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