HUISHOUDELIJK REGLEMENT
TWENTSE ROEIVERENIGING TUBANTIA
Geheel gewijzigd en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 13 oktober 2016.

artikel 1

de vereniging

1.1. De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit.
1.2. De vlag is wit met een marineblauwe ruit waarin een wit, steigerend Twents ros.
1.3. De clubkleding voor de roeiers bestaat uit een blauwe broek en een blauw shirt, op de rug
voorzien van een schuin geplaatste, witte letter T en met een witte bies op beide zijden. Een
roeipakje in dezelfde kleurstelling waarbij broek en shirt een geheel vormen, is hieraan
gelijkwaardig.
1.4. Bij deelname aan wedstrijden, zowel regionaal, landelijk als internationaal, zijn leden verplicht
clubkleding te dragen als genoemd in art. 1.3, tenzij de wedstrijdorganisatie anders voorschrijft.

artikel 2

contributie

2.1. De ALV stelt de verenigingscontributie vast in het voorafgaande verenigingsjaar op uiterlijk
15 november.
2.2. De contributie voor jeugdleden bedraagt 70 % van de verenigingscontributie genoemd
in art. 2.1.
2.3. Ingeval meerdere personen uit één gezin, wonend op hetzelfde adres, lid zijn, geldt alleen voor
het oudste lid de bij zijn leeftijd passende contributie volgens art. 2.1 of 2.2. Andere seniorleden
uit hetzelfde gezin betalen 80 %, andere jeugdleden 60 %.
2.4. Na toelating als lid conform art. 4.2 van de statuten, is een nieuw lid contributie verschuldigd
vanaf de eerste dag na de maand waarin hij de eerste roei-instructie ontving of bij de vereniging
kwam roeien op basis van door de vereniging erkende roeibevoegdheden. De contributie wordt
berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het verenigingsjaar.
2.5. In aanvulling op de contributie betaalt elk lid de bondsbijdrage die de vereniging jaarlijks moet
afdragen aan de KNRB.
2.6. De contributie en de overige bijdragen worden, tenzij met het bestuur anders is afgesproken,
geheel voldaan binnen één maand na de factuurdatum. Bij gebreke hiervan wordt bij de
aanmaning het verschuldigde bedrag verhoogd met 10 %.
2.7. Een nieuw lid kan zijn lidmaatschap binnen de eerste tien weken nadat hij is komen roeien bij de
vereniging beëindigen zonder contributieverplichting. Ingeval dit nieuwe lid heeft deelgenomen
aan de instructieperiode of een deel daarvan betaalt hij daarvoor wel een door het bestuur
vastgestelde en voorafgaand aan de instructie kenbaar gemaakte bijdrage.
2.8. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en loopt automatisch door wanneer het niet wordt
opgezegd vóór 1 december. De opzegging dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden.
2.9. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt geen contributie gerestitueerd,
behalve bij bijzondere situaties ter beoordeling van het bestuur.
2.10. In afwijking van art. 2.9 kan een lid tussentijds opzeggen vanaf de maand nadat hij verhuisde
naar een gemeente buiten Twente en/of de maand nadat hij lid werd van een
studentenroeivereniging. Betaalde contributie wordt in dat geval naar rato gerestitueerd, wat
niet geldt voor reeds afgedragen bondsbijdrage KNRB.
2.11. Een lid dat langere tijd niet in staat is te roeien door ongeval, ziekte of zwangerschap, kan het
bestuur verzoeken om vrijstelling van contributie voor de verdere periode dat deze situatie
duurt. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. Het bestuur
beoordeelt op individuele basis de redelijkheid van het verzoek, met als globale criteria: reeds
betaalde contributie wordt naar rato gerestitueerd, de bondsbijdrage KNRB blijft verschuldigd,
de omstandigheid niet te kunnen roeien dient op de dag van het verzoek naar verwachting nog
minstens vijf maanden te duren, de vrijstelling gaat niet eerder in dan vanaf de datum van het
verzoek.

artikel 3

Botenplan en Financieel Meerjarenschema

3.1. Het bestuur legt jaarlijks een geactualiseerde versie van het Botenplan ter goedkeuring voor aan
de ALV. Uit dit Botenplan blijken de uitgangspunten van het beleid ten aanzien van het beheer
en de samenstelling van de vloot voor ten minste de komende vijf jaren. Het bestuur neemt
geen beslissingen die in strijd zijn met het Botenplan. Voor zover het Botenplan een volgorde
bevat waarin voornemens bij voorkeur gerealiseerd zouden moeten worden, is het bestuur
gerechtigd van deze volgorde af te wijken.
3.2. In elke jaarvergadering legt het bestuur naast de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar aan
de ALV ter goedkeuring een geactualiseerde versie van het Financieel Meerjarenschema (FMS)
voor. Dit FMS bevat voor ten minste elk van de komende vijf jaren een inschatting van de te
verwachten reguliere inkomsten en uitgaven, de kaspositie en de reserveringen.

artikel 4

commissies

4.1. Ter bevordering van de goede gang van zaken kan het bestuur, onverminderd zijn eigen
verantwoordelijkheid, uit de leden commissies instellen.
4.2. Elke door het bestuur ingestelde commissie valt onder verantwoordelijkheid van een door het
bestuur aangewezen bestuurslid. Dit bestuurslid ziet toe op de samenstelling van de commissie,
de taakvervulling van de commissie en de communicatie tussen commissie en bestuur.
Beleidsvoornemens, besluiten en maatregelen van commissies mogen niet in strijd zijn met het
door het bestuur gevoerde beleid.
4.3. De materiaalcommissie is belast met het onderhoud van het roeimateriaal, de gebouwen en het
clubterrein. Ze adviseert het bestuur over wijzigingen in het botenbestand. De
materiaalcommissie voert tevens het beheer over de werkplaats en haar inrichting. Het
bestuurslid verantwoordelijk voor de materiaalcommissie wordt in dit reglement aangeduid als
materiaalcommissaris.
4.4. De roeicommissie zorgt onder meer voor roei-instructie, opleiding van instructeurs en coaches,
indeling in roeiploegen, deelname aan wedstrijden en organisatie van wedstrijden. Het
bestuurslid verantwoordelijk voor de roeicommissie wordt in dit reglement aangeduid als
roeicommissaris.
4.5. De examencommissie is belast met het afnemen van roei- en stuurexamens conform de in
art. 7.1 genoemde regels en met de toekenning van roei- en stuurbevoegdheden aan individuele
leden. De examencommissie valt onder verantwoordelijkheid van de roeicommissaris. De
roeicommissaris is zelf geen lid van de examencommissie.
4.6. De TWW-commissie organiseert de jaarlijkse Twentsche Winterwedstrijden in februari.
De TWW-commissie valt onder verantwoordelijkheid van de roeicommissaris.
4.7. De toerroeicommissie organiseert toertochten en ze regelt en stimuleert de deelname van leden
aan toertochten bij andere roeiverenigingen.
4.8. De barcommissie voert het beheer over de bar en is verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken in en om de bar. Tevens organiseert zij gezelligheidsactiviteiten in en om het clubhuis. De
barcommissie voert het dagelijks beheer over een afzonderlijke bankrekening. Over de
inkomsten en uitgaven legt zij verantwoording af aan de penningmeester. Een eventueel batig
saldo van de exploitatierekening van de bar komt ten goede aan de vereniging.
4.9. Het jeugdbestuur bestaat uit jeugdleden. Het organiseert activiteiten voor jeugdleden, naast de
reguliere roei- en instructieactiviteiten die vanuit de roeicommissie worden geregeld. Het
jeugdbestuur valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vereniging, die een
seniorlid aanwijst om het jeugdbestuur te begeleiden. Het bestuur stelt het jeugdbestuur
jaarlijks een budget ter beschikking. Het dagelijks beheer over de bijbehorende bankrekening
wordt gevoerd door het begeleidende seniorlid, die daarover verantwoording aflegt aan de
penningmeester.

artikel 5

vertrouwenspersoon

5.1. Het bestuur benoemt voor de vereniging een vertrouwenspersoon, niet zijnde een bestuurslid.
De vertrouwenspersoon is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander
ongewenst gedrag en hier met iemand over willen praten. Taken van de vertrouwenspersoon
zijn eerste opvang/aanspreekpunt, doorverwijzen, preventieactiviteiten.
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artikel 6

communicatie

6.1. Het bestuur draagt er zorg voor dat relevante verenigingsinformatie onder de leden wordt
verspreid. Dit geschiedt onder meer via verenigingsorgaan de Roeipen, via TubMails, het
openbare of besloten deel van de website en het prikbord in het clubhuis. Het bestuur ziet
tevens toe op een goede afstemming van de communicatie vanuit commissies naar de leden.
6.2. TubMails zijn groepsgewijze aan alle leden verzonden e-mails met actuele mededelingen,
aankondigingen of andere verenigingsinformatie, vanuit bestuur of commissies.
6.3. Aan schriftelijke berichtgeving op papier wordt gelijkgesteld berichtgeving langs elektronische
weg, mits geadresseerd aan het functionele e-mailadres van de betreffende
verenigingsfunctionaris of aan het e-mailadres dat het betreffende lid heeft laten registreren in
de ledenadministratie.
6.4. De leden worden geacht kennis te hebben genomen van verenigingsinformatie die hen
schriftelijk is toegezonden. Bij digitale verzending is de informatie voor leden zonder e-mailadres
op papier aanwezig in het clubhuis.
6.5. In elke uitgave van de Roeipen en op de website worden de actuele namen en de functionele
e-mailadressen vermeld van de leden van bestuur en alle commissies, alsmede van de
vertrouwenspersoon.
6.6. Ter bescherming van de privacy en om misbruik door derden tegen te gaan, worden lijsten die
de persoonlijke e-mailadressen van leden bevatten, vertrouwelijk behandeld. Ze worden ook aan
verenigingsfunctionarissen slechts beschikbaar gesteld indien dat noodzakelijk is voor de
uitoefening van hun functie.
6.7. Het bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar voor de leden een geactualiseerde ledenlijst
beschikbaar. Op de website wordt die ledenlijst afgeschermd en is ze alleen voor leden
toegankelijk, met hun persoonlijke wachtwoord.
6.8. Groepsgewijze e-mail gericht aan alle leden mag, onder vermelding van de
verenigingsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de inhoud, slechts worden verzonden via de
secretaris. De secretaris schermt hierbij de gebruikte e-mailadressen van de leden af.
6.9. De leden zijn verplicht wijzigingen in adres en/of andere voor de vereniging van belang zijnde
persoonsgegevens schriftelijk door te geven aan de secretaris ter verwerking in de
ledenadministratie.

artikel 7

de boten en het gebruik ervan

7.1. Het bestuur stelt in overleg met roeicommissie en examencommissie regels voor de roei- en
stuurbevoegdheden die vereist zijn voor het gebruik van de verschillende categorieën boten.
7.2. Het bestuur is gerechtigd een aan enig lid verleende roei- of stuurbevoegdheid in te trekken,
indien het lid niet langer aan de vereisten voor de betreffende bevoegdheid voldoet. Het bestuur
maakt deze beslissing aan het lid in kwestie schriftelijk en gemotiveerd kenbaar.
7.3. Naast de in art. 7.1 bedoelde regels kan het bestuur algemene bepalingen voor het gebruik van
de boten vaststellen.
7.4. De vereniging kent wedstrijdboten voor het gebruik waarvan specifieke toestemming door de
roeicommissaris vereist is.
7.5. Voordat een boot in gebruik wordt genomen, wordt deze door het hiertoe bevoegde lid
afgeschreven in het afschrijfsysteem. Het bestuur besluit hoeveel dagen tevoren boten mogen
worden afgeschreven in het afschrijfsysteem. Een reservering vervalt vijftien minuten na het
verstrijken van het tijdstip waarop de boot volgens de reservering in gebruik zou worden
genomen. Voor afschrijving langer van tevoren en afschrijving voor langer dan twee uur
achtereen is toestemming van het bestuur vereist. Het bestuur heeft het recht elke boot op leder
moment voor bijzondere bestemmingen te reserveren door dit in het afschrijfsysteem te
vermelden.
7.6. Het lid, op wiens naam de boot volgens art. 7.5. is afgeschreven, is gedurende de gehele
gebruiksperiode van de boot verantwoordelijk voor een goede behandeling van de boot en voor
de juiste naleving van de bepalingen die voor het gebruik van de boot gelden.
7.7. Tijdens het gebruik ontstane beschadigingen evenals andere geconstateerde gebreken worden
terstond na terugkomst gemeld op de daarvoor bestemde plek in het afschrijfsysteem, waarbij
zo nodig wordt aangegeven dat de boot uit de vaart is of moet worden genomen.
7.8. Het transport van boten wordt uitsluitend door of met toestemming van de
materiaalcommissaris geregeld.
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artikel 8

gebruik overige eigendommen van de vereniging

8.1. Ieder lid is gerechtigd dagelijks tussen zonsopgang en 23:00 uur gebruik te maken van de
eigendommen van de vereniging, zoals kleedkamers, clubhuis en botenloods. Voor gebruik
buiten de genoemde tijden is toestemming van het bestuur vereist. Dit gebruiksrecht heeft
uitsluitend betrekking op activiteiten betreffende de roeisport en de overige activiteiten van de
vereniging. Het bestuur kan nadere regels voor dit gebruik vaststellen.
8.2. De toegang tot en het gebruik van de werkplaats en haar outillage kan slechts geschieden met
toestemming van de materiaalcommissaris.
8.3. De toegang tot de bar is voorbehouden aan leden van de barcommissie en de door deze
commissie aangewezen personen.

artikel 9

veiligheid op het kanaal

9.1. Alle roeiers en stuurlieden zijn verplicht bij het varen op het Twentekanaal fluorescerende
bovenkleding te dragen, tenzij conform art. 1.4 clubkleding verplicht is.
9.2. Roeien op het kanaal is niet toegestaan:
a. tussen zonsondergang en zonsopgang,
b. bij dichte mist, c.q. als het Loofrietviaduct niet zichtbaar is vanuit het clubhuis,
c. bij harde wind, als de combinatie van windkracht, windrichting en resulterende golfslag
gevaar kan opleveren voor de betreffende roeiers en de gebruikte boot,
d. bij onweer of dreiging van onweer,
e. bij vorst, c.q. als de temperatuur in de botenloods lager is dan 0,0 0C,
f. bij ijsgang.
9.3. Skiffen is niet toegestaan als de watertemperatuur in het Twentekanaal lager is dan 10,0 0C. Het
bestuur stelt regels voor de voorwaarden waaronder de roeicommissaris hiervoor een lid
dispensatie kan verlenen.
9.4. In de periode 1 oktober tot 1 april is het verplicht als stuurpersoon van een boot een
reddingsvest te dragen.
9.5. Personen die niet kunnen zwemmen, mogen niet roeien of meevaren in roeiboten van de
vereniging.

artikel 10

orde en aansprakelijkheid

10.1. De leden zijn verplicht zich te houden aan de algemeen geldende omgangsvormen en
fatsoensregels. Verder zijn de leden verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te
gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
10.2. Roken is verboden in de gebouwen en op het terrein van de vereniging.
10.3. Het bestuur stelt voor de vereniging een alcoholbeleid vast en communiceert dat
conform art. 6.1.
10.4. Het bestuur is bevoegd overige maatregelen van orde vast te stellen voor het gedrag van de
leden op het verenigingsterrein en voor het gebruik van de bezittingen van de vereniging.
10.5. Inzake het handhaven der orde vertegenwoordigt één bestuurslid het gehele bestuur.
10.6. De aansprakelijkheid van de leden voor schade wordt beheerst door de desbetreffende
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.
10.7. De vereniging sluit voor het botenmateriaal een cascoverzekering, inclusief transportrisico af.
10.8. Voor zover schade aan het botenmateriaal niet of niet geheel wordt gedekt door de in art. 10.7
bedoelde verzekering kan het bestuur bepalen dat een aansprakelijke persoon zelf de schade
draagt in geval van opzet of grove schuld, of ingeval de schade door de
WA-verzekering van de aansprakelijke persoon wordt gedekt.
10.9. leder lid vrijwaart de vereniging voor vergoeding van schade, die door hem aan derden is
toegebracht.

artikel 11

eigendommen van leden

11.1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook,
van leden en andere personen, die zich in of bij de gebouwen of in een vaartuig van de
vereniging bevinden.
11.2. Voor zover de ruimte het toelaat kan het bestuur aan de leden toestaan eigen vaartuigen in of bij
de botenloods te bergen. Dit geschiedt tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
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artikel 12

introductie

12.1. Elk lid heeft het recht iemand te introduceren. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de
gedragingen van de introducé en is aansprakelijk voor de door de introducé veroorzaakte
schade.
12.2. De introducé heeft toegang tot het terrein en de gebouwen van de vereniging. Hij mag tevens
roeien of sturen in boten van de vereniging na toestemming van de roeicommissaris of de
materiaalcommissaris.
12.3. Eenzelfde persoon kan ten hoogste driemaal per verenigingsjaar worden geïntroduceerd, telkens
voor niet meer dan één dag.
12.4. Het bestuur is bevoegd het recht van introductie in bijzondere gevallen uit te breiden, te
beperken of op te heffen.
12.5. Zij die in het verleden als lid door het bestuur zijn geweigerd, opgezegd of geroyeerd, kunnen
niet worden geïntroduceerd.
12.6. Op introducés zijn de artikelen 7 t/m 11 van dit huishoudelijk reglement van overeenkomstige
toepassing.

artikel 13

eldersroeienden

13.1. In art. 3.7 van de statuten dient het woord “incidenteel” gelezen te worden als “maximaal zes
keer per jaar”.
13.2. Op eldersroeienden als bedoeld in art. 3.7 van de statuten zijn de artikelen 6 t/m 11 van dit
huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing.

artikel 14

wedstrijden

14.1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven of haar leden te doen
deelnemen aan wedstrijden.
14.2. Deelname van leden aan wedstrijden vindt plaats in afstemming met de roeicommissaris, die
ook zorg draagt voor de inschrijving en, met inachtneming van art. 7.8, het botentransport.
14.3. Wanneer leden onder auspiciën van de vereniging aan wedstrijden deelnemen, betaalt in
beginsel de vereniging de inschrijfgelden en betalen de deelnemers het botentransport en de
overige kosten. Voor wedstrijden van jeugdleden betaalt de vereniging in beginsel ook het
botentransport. Mede afhankelijk van het beschikbare wedstrijdbudget kan het bestuur van deze
kostenverdeling afwijken.
14.4. Bij deelname aan wedstrijden of toertochten en bij varen op het Twentekanaal is het de eigen
verantwoordelijkheid van elk lid te beoordelen of hij daartoe medisch in staat is en zo nodig
voorafgaand een medische of sportkeuring te ondergaan.

artikel 15

inzet van de leden

15.1. Elk lid wordt geacht zich, buiten het directe roeien, naar vermogen in te zetten voor de
vereniging bij het onderhoud van boten, gebouwen en terrein en andere verenigingsactiviteiten.
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