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Huishoudelijk reglement ZV 44 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

 

1. De vereniging ZV 44, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 5 juni 2015 en is 

gevestigd te Zwolle. 

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

vereniging. 

3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel 

te Zwolle onder nummer 63464039. 

5. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond. 

 

Artikel 2 Doel 

 

Op een verantwoorde en veilige manier in gezamenlijkheid de zwemsport beoefenen op ieder gewenst niveau.  

 

Artikel 3 Lidmaatschap 

 

1. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door volledige invulling van het daartoe verstrekte 

aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen dient het formulier ondertekend te zijn door de wettelijk 

vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de op het formulier verstrekte gegevens door 

deugdelijke bewijsvoering worden gestaafd. 

2. De kosten voor de aanmelding van leden wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Deze kosten 

worden bij de eerstvolgende contributie-inning in rekening gebracht. 

3. Toelating tot het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur. Zowel van de toelating tot het lidmaatschap 

als van de niet-toelating wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene of diens wettelijk 

vertegenwoordiger. 

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

worden aangemeld bij de KNZB. 

 

Artikel 4 Rechten en plichten van leden 

 

Naast de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, gelden voor alle leden de volgende rechten en 

plichten: 

1. Bij toetreding als lid hebben leden het recht op inzage in de statuten en het huishoudelijk reglement.  

2. Leden hebben het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

3. Het deelnemen aan trainingen en wedstrijden geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid.  

4. Leden hebben het recht deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergadering. 

5. Leden hebben het recht voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden de ontvangst hiervan te bevestigen en zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen of te (laten) 

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. 

6. Leden zijn verplicht bij deelname aan wedstrijden het door de vereniging bepaalde clubtenue te dragen. 

7. Leden hebben de verplichting om het bestuur in kennis te stellen van wijziging van hun 

persoonsgegevens. 

8. Leden hebben de plicht de hen opgelegde contributie en de hen opgelegde boetes (bijvoorbeeld van de 

KNZB) tijdig te betalen.  
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9. Leden 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 evenals de voorschriften van de 

KNZB. 

10. De vereniging vindt een veilige omgeving voor de (jeugd)leden van belang. Kaderleden zijn daarom 

verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en te overleggen. 

11. ZV 44 heeft het recht de tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten gemaakte foto’s en video’s voor 

doeleinden van de vereniging te publiceren via de website van de vereniging en/of sociale media. Foto’s 

en/of video’s zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld. Indien een lid bezwaar heeft tegen 

publicatie, kan deze dit (schriftelijk) kenbaar maken bij het bestuur. De betreffende publicatie zal dan zo 

spoedig mogelijk worden verwijderd. 

12. Ouders/verzorgers van minderjarige leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. 

Dit geldt zowel voor het gedrag voor, tijdens of na trainingen maar ook voor, tijdens of na wedstrijden. 

13. ZV 44 staat achter de campagne Code Blauw van de KNZB. Code Blauw staat voor het creëren van een 

zwemsportklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels en zich inzet 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De vereniging gaat ervan uit dat de leden zich hier ook aan 

conformeren. Dit geldt ook voor uitingen op sociale media. 

 

Artikel 5 Wedstrijden 

 

1. De trainers bepalen wie er wordt uitgenodigd voor welke wedstrijd en zijn verantwoordelijk voor de 

uiteindelijke inschrijving/opstelling per wedstrijd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat leden die hebben 

aangegeven wedstrijden te willen zwemmen, in ieder geval deelnemen aan competitie en 

regionale/nationale kampioenschappen en beschikbaar zijn voor estafettes. In overleg met de trainers 

kunnen hierover afwijkende afspraken worden gemaakt. 

2. Van leden die zijn ingeschreven voor een wedstrijd wordt verwacht dat zij meedoen tenzij tijdig wordt 

afgemeld (conform de bepalingen van de betreffende wedstrijd). Startgelden en eventuele boetes (zoals 

vermeld in de uitnodiging voor de wedstrijd) zullen worden verrekend met het depot van de zwemmer. 

 

Artikel 6 Huisstijl 

 

De vereniging treedt eenduidig en uniform naar buiten conform de hierover vastgelegde afspraken. 

 

Artikel 7 Bestuur 

 

1. Onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere 

reglementen valt onder het besturen van de vereniging: 

- de algemene leiding daarvan 

- de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten 

- het toezicht op en de naleving van statuten en regelgeving van de vereniging, alsmede van de 

organisaties waarbij de vereniging is aangesloten 

- benoeming, ontslag, schorsing en dergelijke van personen die een (al dan niet betaalde) functie 

vervullen 

2. Het bestuur draagt zorg voor een nadere taakverdeling binnen het bestuur, een beschrijving daarvan 

alsmede van de verantwoordelijkheidsgebieden van de bestuursleden. 

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

van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk 

deel van het huishoudelijk reglement. 
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Artikel 8 Jeugdbestuur 

 

1. Het bestuur benoemt een jeugdbestuur dat rechtstreeks fungeert onder de verantwoordelijkheid en 

aansturing van het dagelijks bestuur. 

2. Het jeugdbestuur bestaat uit tenminste 3 natuurlijke personen, die lid zijn van de vereniging.  

3. De leden worden door het bestuur in functie benoemd op voorstel van het jeugdbestuur. 

4. Het jeugdbestuur heeft tot taak: 

- het fungeren als klankbord voor de jeugd binnen de vereniging 

- opkomen voor de wensen en behoeften van de jeugd binnen de vereniging 

- zorgen voor het contact tussen de jeugd en het bestuur 

- meedenken over vernieuwingen en verbeteringen in het jeugdbeleid 

- het ontwikkelen en (mede)organiseren van evenementen en activiteiten voor de jeugd 

 

Artikel 9 Contributie 

 

1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De actuele contributie 

wordt vermeld op de website. 

2. De contributie is verschuldigd vanaf de datum die vermeld is in de bevestiging van aanvaarding van het 

lidmaatschap. 

3. Opzegging na het eerste half jaar lidmaatschap kan geschieden per kwartaal met inachtneming van één 

maand opzegtermijn. 

4. Voor leden die deelnemen aan wedstrijden wordt een depot aangemaakt. De startgelden van de 

wedstrijden worden betaald vanuit dit depot. Leden dienen zorg te dragen voor een positief saldo. 

5. Voor leden die om de week een keer extra gaan trainen, geldt dat zij tot het moment dat de extra training 

structureel/wekelijks wordt gevolgd contributie verschuldigd zijn voor het vaste aantal trainingen in de 

week. De daadwerkelijk gevolgde extra trainingen worden verrekend met het depot van de zwemmer. 

6. Indien een lid, na herhaalde oproepen daartoe, niet voldoet aan de verplichting tot contributiebetaling 

kan het bestuur passende maatregelen nemen. Een en ander geldt tevens met betrekking tot nog 

openstaande boetes of andere schulden alsmede met betrekking tot het niet (tijdig) inleveren van 

goederen die aan de vereniging behoren.  

7. Alle kosten samenhangend met, of voortvloeiend uit het niet of niet tijdig voldoen van 

contributiebetalingen, komen geheel voor rekening van het lid.  

 

Artikel 10 Kostenvergoeding 

 

Het is ter beoordeling aan het bestuur om aan (kader)leden die voor de vereniging werkzaamheden verrichten 

de noodzakelijk gemaakte kosten te vergoeden. 

 

Artikel 11 Eigendommen 

 

1. De vereniging draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de eigendommen van leden en van 

een ieder die gebruik maakt van of aanwezig is in het zwembad. 

2. Een ieder die schade toebrengt aan eigendommen van de vereniging of het zwembad is aansprakelijk voor 

de vergoeding van de aangerichte schade. 

 

Artikel 12  Sponsoring 

 

1. Voor de sponsoring van de vereniging worden door het bestuur richtlijnen vastgelegd in een daartoe op te 

stellen protocol. 
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Artikel 13 Vertrouwenspersoon 

 

1. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon die rechtstreeks fungeert onder verantwoordelijkheid van 

de voorzitter van het bestuur. 

2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak leden in de gelegenheid te stellen problemen op vertrouwelijke 

wijze te bespreken. 

3. De vertrouwenspersoon overlegt periodiek met de voorzitter van het bestuur 

 

Artikel 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van het 

huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige 

vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

2. Tenminste vijf dagen voordat de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het 

voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor de leden ter inzage gelegd 

worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden (dit kan ook gebeuren door 

toezending per e-mail en/of publicatie op de website). 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen. 

4. De wijziging van het huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op die 

waarin de besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 

Wanneer het huishoudelijk reglement op onderdelen niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van ZV 44 op 11 december 2015. 


