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Huishoudelijk reglement van de Goese 
Roeivereniging “Scaldis” 
 

Vastgesteld en laatstelijk gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 

19 november 2018 

 

1. Lidmaatschap 

 

Artikel 1.1 

 

Zij, die als lid van de vereniging willen toetreden, worden, na 

indiening bij de ledenadministratie van het 

aanmeldingsformulier, als lid ingeschreven. Zij dienen de 

zwemkunst machtig te zijn. Als minimum leeftijd geldt het 

jaar waarin men acht jaar wordt en minimaal 1.50 meter lang 

is. 

Minderjarigen behoeven schriftelijke toestemming van de 

wettelijke vertegenwoordiger. 

Het aspirant-lid wordt de gelegenheid geboden drie keer 

onder begeleiding proef te roeien. Na de derde keer 

proefroeien wordt het aspirant-lid als lid ingeschreven, tenzij 

van de zijde van het bestuur (in overleg met de begeleiding)  

van de vereniging tegen het opnemen van het aspirant-lid 

bezwaren bestaan. Bij niet-toelating door het bestuur kan de 

Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 

Artikel 1.2 

 

Jeugdleden zijn gewone leden in de zin van de statuten, met 

dien verstande, dat zij in het  lopende kalenderjaar de leeftijd 

van negentien jaar nog niet zullen bereiken. Studerenden zijn 

zij die een volledige dagopleiding volgen (aantonen d.m.v. 

een college- of studentenkaart). 

 

Artikel 1.3 

 

Buitenleden zijn gewone leden in de zin van de statuten met 

dien verstande, dat zij buiten de provincie Zeeland wonen. 

Mensen met een beperking met een verkort seizoen zijn 

gewone leden in de zin van de statuten, met dien verstande, 

dat de aard van de beperking hen belet het winterseizoen te 

roeien. Het winterseizoen loopt van het moment dat de 

wintertijd ingaat totdat de zomertijd ingaat. 

 

 

2.  Geldmiddelen 
 

              Artikel 2.1 
 

De contributie wordt jaarlijks geheven en behoort vóór 1 mei 

te zijn voldaan. Bij te late betaling volgt een aanmaning en 

wordt een boete opgelegd van € 5,--. Termijnbetaling is 

bespreekbaar met de penningmeester. 

 

  Artikel 2.2 
 

Bij nieuwe leden wordt de contributie, afhankelijk van de 

datum van aanmelding, naar rato berekend. Dit gebeurt 

volgens een systeem zoals vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering en bekend gemaakt aan de nieuwe leden. 

 

 Artikel 2.3 
 

 Nieuwe leden betalen bij toetreding tot de vereniging een 

inschrijfgeld waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

 Artikel 2.4 
 

 Indien men na onderbreking van het lidmaatschap opnieuw 

lid wordt van de vereniging is geen inschrijfgeld 

verschuldigd. 

 

Artikel 2.5 

 

Jeugdleden, studerende leden, buitenleden, seniorleden met 

een beperking met verkort seizoen ontvangen een korting op 

de contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

3.   Bestuur 

 

Artikel 3.1 

 

Het bestuur is belast met de algemene leiding van zaken die 

de vereniging betreffen, de uitvoering van de door de 

Algemene Ledenvergadering genomen besluiten en het 

toezicht op de naleving van dit reglement. 
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Artikel 3.2 

 

Naast de volgens de statuten minimaal drie bestuursleden kan  

het bestuur terzijde worden gestaan door een 

vertegenwoordiger van: de materiaalcommissie, de 

commissie gebouwen en terrein, de instructiecommissie, de  

toercommissie, de wedstrijdcommissie, de fifty-fitgroep en 

de jeugdcommissie.  

 

Artikel 3.3 

 

Bestuursvergaderingen zijn openbaar voor Scaldisleden. Het 

bestuur is evenwel bevoegd een bestuursvergadering of een 

deel daarvan besloten te verklaren. 

 

Artikel 3.4 

 

Lid 1 

 

Ter voorziening in vacatures in het bestuur worden door het 

bestuur kandidaten gesteld wier namen bekend gemaakt 

worden in de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. 

 

Lid 2 

 

Ieder lid kan tot aan het begin van de Algemene 

Ledenvergadering tegenkandidaten stellen. De aanmelding 

van tegenkandidaten dient vergezeld te gaan van een 

verklaring van die kandidaten dat zij een eventuele 

benoeming zullen aanvaarden. 

 

Lid 3 

 

De verkiezing vindt plaats uit alle gestelde kandidaten. Zijn 

geen tegenkandidaten gesteld, dan zijn de door het bestuur 

voorgestelde kandidaten bij enkele kandidaatstelling 

gekozen. 

 

4. Roei- en stuurproeven 

 

Artikel 4.1 

 

Voor het behalen van het eerste niveau (roeien en sturen) is 

deelname aan de theorielessen materiaal, roeitechniek, 

stuurtechniek en  veiligheid verplicht. Voor de jeugd vinden 

deze theorielessen plaats tijdens het jeugdroeien. Daarnaast 

heeft de kandidaat zich ingezet voor de club, bij voorkeur in 

het onderhoud.  
 

 

Artikel 4.2 

 

De vaartuigen worden door het bestuur in klassen ingedeeld. 

Voor elke klasse wordt, om het recht tot gebruik van de 

daarin ingedeelde vaartuigen te verwerven, een proef van 

bekwaamheid in het roeien en het sturen geëist. 

 

Artikel 4.3 

   

  Roei- en stuurproeven worden afgenomen door een door het  

bestuur in te stellen examencommissie van ten hoogste drie  

vier leden. De proeven worden gehouden zo dikwijls als dit 

naar het oordeel van de commissaris instructie nodig is. Hij 

houdt aantekening van de met goed gevolg afgelegde 

proeven. 

 

5.      Gebruik materiaal 

 

Artikel 5.1 

 

Lid 1 

 

Voor het gebruik van de vaar- en voertuigen dienen deze 

afgeschreven te worden volgens het door de commissaris 

materiaal op te stellen reglement, dat tevens het algemeen 

gebruik van de vaar- en voertuigen regelt. 

 

Lid 2 
 

Ieder lid dient zicht te houden aan de aanwijzingen van de 

materiaalcommissaris. 

 

Lid 3 
 

De verantwoordelijkheid voor een vaartuig ligt bij diegene 

die het vaartuig stuurt. Als de stuur ontbreekt ligt de 

verantwoordelijkheid bij de boeg. Indien er sprake is van 

instructie of coachen ligt de verantwoordelijkheid bij de 

instructeur of coach. 

 



   3 

 

Artikel 5.2 

 

De tot afschrijving bevoegde leden mogen vaartuigen op zijn 

vroegst één week tevoren afschrijven. Met toestemming van 

de commissarissen materiaal en instructie kan de 

reserveringsperiode voor ploegen verlengd worden. In 

bijzondere gevallen kan een boot worden gereserveerd voor 

een bepaalde ploeg. Een afschrijving vervalt indien de 

betreffende boot niet binnen een kwartier na het tijdstip 

waarop de afschrijving aanvangt in gebruik is genomen.  

 

Artikel 5.3 

 

Ieder lid dat regelmatig gebruik maakt van de vaartuigen is 

verplicht een aantal malen, te bepalen door het bestuur, mee 

te helpen aan het onderhoud van het materiaal. 

 

 

6.       Schaden 

 

Artikel 6.1 

 

Elke schade, toegebracht aan materiaal of aan andere 

eigendommen van de vereniging of aan goederen in huur dan 

wel in bruikleen van anderen, dient onmiddellijk na 

constatering in het afschrijfboek te worden gemeld. 

Grote schade dient men rechtstreeks aan de materiaal-

commissaris te melden. Is de materiaalcommissaris niet 

bereikbaar dan dient melding te geschieden aan het bestuur. 

 
Artikel 6.2 

 

Elk lid is verantwoordelijk voor de schade die aan zijn/haar 

toedoen te wijten is 

Tenzij de schade valt onder de dekking van enige door de 

vereniging afgesloten verzekering, dient het lid de schade te 

vergoeden op vordering van het bestuur na door het bestuur 

en de materiaalcommissie te zijn gehoord. Indien de schade 

valt onder de dekking van enige door de vereniging 

afgesloten verzekering waarbij een eigen risico geldt, wordt 

het eigen risico in rekening gebracht bij de veroorzaker van 

de schade. 

In geval van schade aan een roeiboot bij instructie, 

schoolroeien, aangepast roeien, wedstrijden en toertochten 

met eigen boten, betaalt de vereniging het eigen risico. 

 

Artikel 6.3 

 

Indien tweemaal door eenzelfde lid: 

*   schaden veroorzaakt zijn als bedoeld in artikel 6.2 en 

*   overtredingen zijn begaan van het bepaalde in artikel 5.1, 

dan kan het bestuur het betrokken lid tijdelijk het gebruik van 

de vaartuigen en eventueel de toegang tot het clubgebouw 

ontzeggen. 

 

 

7.       Clubgebouw 

 

Artikel 7.1 

 

Ieder lid dat de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het eerste 

roei- en stuurexamen met goed gevolg heeft afgelegd, 

ontvangt een sleutel van het hek, loods en clubgebouw. Voor 

de sleutel wordt een  sleutelgeldbedrag betaald  (inbegrepen 

in het inschrijfgeld), dat wordt geregistreerd in het 

sleutelgeldregister van de vereniging.  In bijzondere gevallen 

kan het bestuur ook aan andere personen een sleutel 

uitreiken.  Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de 

sleutel weer worden ingeleverd. Het betreffende lid krijgt in 

dat geval het sleutelgeld retour. 

 

Artikel 7.2 

 

Bij het verlaten van de clubgebouwen en –terrein is de laatst 

vertrekkende verantwoordelijk voor het afsluiten van alle 

deuren, ramen, gas en (bij vorst) water. Dit geldt ook indien 

het terrein per vaartuig verlaten wordt en daar geen anderen 

aanwezig zijn. 

 

Artikel 7.3 

 

Ieder lid is verplicht het door hem gebruikte materiaal in de 

clubgebouwen en het terrein netjes achter te laten. 

 

Artikel 7.4 

 

In de gebouwen is het verboden te roken. 
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8.       Roeikleding 

 

Artikel 8.1 

 

De roeikleding bestaat uit een zwarte broek en een rood shirt 

met het Scaldis embleem. Dit tenue is verplicht voor 

deelnemers aan wedstrijden en toertochten. De leden krijgen 

bij het halen van het eerste examen een club T-shirt. 

 

 

9. Algemeen 

 

   Artikel 9.1 
 

Het bestuur kan aan leden toestaan eigen vaartuigen op het 

terrein en in het botenhuis te leggen. De vergoeding hiervoor 

wordt door het bestuur vastgesteld. Een aldus gegeven recht 

kan door het bestuur te allen tijde worden ingetrokken. 

 

Artikel 9.2 

 

Het bestuur is bevoegd een lid tijdelijk de toegang tot 

clubgebouw en terrein te ontzeggen indien een lid weigert 

gevolg te geven aan redelijke aanwijzingen hem gegeven 

door een bestuurslid, of zich gedraagt op een wijze die een 

goede gang van zaken ernstig verstoort. 

 

Artikel 9.3 

 

Inzake het handhaven van de orde vertegenwoordigt één 

bestuurslid het gehele bestuur. 

 

Artikel 9.4 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 

bestuur. 

 

Artikel 9.5 

 

Leden die een roei- en stuurproef hebben afgelegd (zie artikel 

4) mogen maximaal driemaal per jaar een introducé(e) 

meenemen. Een boottype van een hoger niveau mag 

uitsluitend gebruikt worden als lid én introducé(e) daarvoor 

gekwalificeerd zijn. 

 

Artikel 9.6 

 

Elk voorstel tot wijziging van dit reglement moet in zijn 

geheel worden opgenomen in de agenda van de Algemene 

Ledenvergadering, waarin het zal worden behandeld. 

 

Artikel 9.7 

 

Bij toetreding tot de vereniging wordt aan het nieuwe lid een 

exemplaar van het huishoudelijk reglement uitgereikt. 

 

Men neme goede nota van dit reglement.  

  

 


