WSV de Zuiderzee
Postbus 128
8320 AC Urk

Huishoudelijk reglement WSV de Zuiderzee
Artikel 1
De vereniging stelt zich ten doel de watersport in de meest uitgebreide zin te beoefenen, tegen
aanvaardbare kosten.

Artikel 2
Degene die het lidmaatschap van de vereniging wenst te verwerven, moet daartoe een
schriftelijk verzoek bij de secretaris indienen.

Artikel 3
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
Betalende leden zijn:
a. Leden;
b. Echtgenootleden;
c.

Aspirant leden (jeugd leden);

d. Donateurs;
Het bestuur heeft ten allen tijde het recht een entreegeld te heffen. De contributie zal worden
geïnd in een eenjaarlijks termijn.
De penningmeester is, in overleg met het dagelijks bestuur, bevoegd tot uitgaven van een
bedrag, dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 4
Personen tussen 12 en 18 jaar, die de wens gevoelen het lidmaatschap der vereniging te
verwerven, kunnen worden ingeschreven als aspirant-lid op een daartoe door het bestuur bij te
houden lijst.
Deze aspirant-leden kunnen, daar de vereniging daartoe de mogelijkheden biedt, zeil instructie
volgen.
De inschrijving heeft plaats op verzoek van ouders of voogden, en nadat het bestuur de
inschrijving heeft goedgekeurd.
Door indiening van een verzoek als bedoeld in de vorige alinea erkennen de ouders of voogden
dat zij bekend zijn met de statuten en reglementen der vereniging.
De vereniging en haar bestuur zijn gehouden toezicht te houden op haar aspirant-leden, doch
zij zijn niet verantwoordelijk voor hun gedragingen.
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Artikel 5
Het bestuur regelt de introductie voor alle vergaderingen en / of gewone of feestelijke
bijeenkomsten.

Artikel 6
De vlag van de vereniging is: de Urker vlag, waarin het wapen van Urk.
De clubstandaard is van gelijke uitvoering, en heeft een verhouding van hoogte tot de lengte 1
op 2.
De leden van de vereniging hebben het recht de clubvlag te voeren op jachten hun in
eigendom toebehorende.
Leden van de vereniging, die tijdelijk een jacht in gebruik nemen, mogen de clubvlag voeren.
De clubvlag wordt als volgt door bestuur en leden gevoerd;
a. Erevoorzitter en voorzitter; vierkante vlag zonder bijzondere kentekenen.
b. Ereleden: ingesneden vierkante vlag zonder bijzondere kentekenen.
c.

Andere bestuursleden: vierkante vlag met twee ballen aan stokzijde.

d. Ondervoorzitter: vierkante vlag met een bal aan stokzijde. De kleur der ballen is blauw.
e. De leden dragen de clubstandaard, puntvlag met daarin het wapen van Urk.

Artikel 7
De modellen van de onderscheidingstekenen van de vereniging worden door het bestuur
vastgesteld.

Artikel 8
In het huishoudelijk reglement kunnen geen veranderingen worden aangebracht dan alleen
krachtens een besluit, op een algemene vergadering met meerderheid van stemmen
genomen.

Artikel 9
In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het
bestuur der vereniging.
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