
OnderWaterSport Vereniging Ouwerkerk Vught 

 

Huishoudelijk Reglement 

 
Artikel 1  Leden 

1. Leden zijn de natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het 

lidmaatschap. 

2. Elk nieuw lid dient ingeschreven te worden bij de ledenadministratie van de vereniging. 

Men dient hiervoor een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren, evenals 

de financiële verplichtingen na te komen zoals genoemd in artikel 2/lid 1. 

3. De vereniging kent junior leden, senior leden, werkende leden en ereleden. 

4. In aansluiting op artikel 8 van de statuten onderscheiden we de volgende categorieën 

senior leden, waarbij de contributie per categorie wordt vastgesteld: 

a. Senior lid 

Een senior lid kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, zoals de 

zwembad training, de persluchttrainingen, de aangeboden duikopleidingen, de 

buitenduiken en alle overige activiteiten van de vereniging. Een senior lid wordt door 

de vereniging als lid bij de N.O.B. aangemeld. 

b. Indoor senior lid 

Een indoor senior lid mag zwemmen, snorkelen en indien mogelijk meetrainen 

(wordt door de trainers aangegeven) tijdens de zwembadtraining. Het kan 

voorkomen dat tijdens specifieke duiktrainingen er tijdelijk geen ruimte in het 

zwembad voor het indoor senior lid beschikbaar is om te zwemmen, ook dat wordt 

dan door de trainers aangegeven. 

Een indoor senior lid krijgt géén persluchttraining en mag niet met perslucht duiken. 

Hij/zij mag aan alle overige activiteiten van de vereniging deelnemen, soms tegen 

aanvullende betaling zoals die aan alle leden wordt gevraagd. Hij/zij wordt door de 

vereniging niet aangemeld als lid bij de N.O.B. (en is dus via de vereniging ook niet 

WA verzekerd). 

c. Outdoor senior lid 

Een outdoor senior lid mag, met uitzondering van de zwembadtraining, aan alle 

verenigingsactiviteiten deelnemen, soms tegen aanvullende betaling zoals die aan 

alle leden wordt gevraagd. Een outdoor senior lid neemt niet deel aan de 

zwembadtrainingen. 

Een outdoor senior lid mag in verenigingsverband aan de buitenduiken meedoen, 

uiteraard volgens zijn brevettering. Een geldige duikkeuring is verplicht.  

Een outdoor senior lid wordt door de vereniging aangemeld als lid bij de NOB.  

5. In aansluiting op artikel 8 van de statuten onderscheiden we binnen de junior en senior 

leden ook de categorie rustend lid: 

a. Met rustende leden worden bedoeld juniorleden dan wel seniorleden, die niet meer 

deelnamen aan trainingen, dan wel als lid aan enig evenement. 

b. Reden voor het aanvragen van een rustend lidmaatschap kan zijn: lange 

afwezigheid i.v.m. studie, werk, dan wel enige andere bijzondere omstandigheden. 

c. Het rustend lidmaatschap dient schriftelijk, met redenen omkleed, bij het bestuur te 

worden aangevraagd. Het bestuur beslist vervolgens over het al dan niet aangaan 

van een dergelijk lidmaatschap. Gelijktijdig wordt de duur hiervan vastgesteld. 

d. De hoogte van de contributie wordt voor elk rustend lid afzonderlijk vastgesteld bij 

wijze van bestuursbesluit. 

6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn 

bijzondere verdiensten voor  de vereniging het predicaat “erelid” verlenen. 



7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de 

leden zijn opgenomen. 

8. Junior leden worden door de vereniging aangemeld als N.O.B. lid. 

Senior leden en outdoor senior leden worden door de vereniging aangemeld als lid van 

de N.O.B., indoor senior leden niet. 

In overleg tussen bestuur en een individueel rustend lid, wordt bekeken of het rustende 

lid door de vereniging bij de N.O.B. als lid wordt aangemeld. 

Uitsluitend N.O.B. leden zijn via de N.O.B. W.A. verzekerd. De precieze inhoud van 

deze W.A. verzekering is op de N.O.B. website beschreven. 

9. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van 

organen van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging 

gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen 

van de vereniging niet te schaden. 

De leden zijn tevens gehouden de statuten en de reglementen van de sportbond, de 

besluiten van een orgaan van de sportbond, alsmede de van toepassing verklaarde 

wedstrijdbepalingen na te leven. 

10. Conform artikel 15 van de statuten betreffende stemrecht, heeft ieder niet geschorst lid 

één stem. Dit betreft junior leden, senior leden, indoor senior leden, outdoor senior 

leden, rustende leden, werkende leden en ereleden. 

 

Artikel 2  Contributie 

1. Het inschrijfgeld (1 maand contributie plus het inschrijfgeld voor de N.O.B.) wordt samen 

met de contributie van de eerste maand voldaan op ING rekening nummer 

NL48INGB0000707159 t.n.v. O.W.S.V Ouwerkerk. 

Deze maand contributie worden verrekend met de opzegtermijn van 1 maand. 

2. Ieder lid is verplicht door middel van een automatische overschrijving de maandelijkse 

contributie via bovengenoemde wijze vooruit te voldoen per de eerste van iedere 

maand. Men kan er ook voor kiezen de contributie per kwartaal of per jaar vooruit te 

voldoen. 

3. Wanneer er van en gezin meerdere kinderen, jonger dan 18 jaar, lid zijn van de 

vereniging, krijgt ieder 2e, 4e of 6e junior lid van dat gezin 50% korting op de contributie. 

Deze regeling geldt niet voor leden van 18 jaar en ouder. 

4. Na 6 maanden contributieachterstand kan ontzetting uit de vereniging plaatsvinden. 

 

Artikel 3  Medische keuring 

1. Ieder lid die in verenigingsverband zwemt, snorkelt of traint moet minimaal een geldige 

zwembadverklaring ingevuld hebben, dat bij de ledenadministratie van de vereniging 

bewaard wordt. 

2. Ieder duikend lid is verplicht zelf zorg te dragen voor een geldige medische duikkeuring 

volgens de actueel geldende N.O.B. eisen. De N.O.B. eisen bepalen dat een duiker 

verplicht is zich periodiek medisch te laten keuren, doorgaans iedere drie jaar. De 

N.O.B. eisen en/of de arts kunnen bepalen dat iemand vaker dan eenmaal in de drie jaar 

medisch goedgekeurd moet worden. 

3. Voordat de opleiding voor het eerste duikbrevet feitelijk wordt gestart moet ieder lid een 

geldig medisch duikkeuringsbewijs overleggen waarmee een lid kan aantonen dat hij/zij 

goedgekeurd is. 

 

Artikel 4  Zwembadtrainingen 

1. Indien een lid niet op tijd op de training verschijnt, kan de betreffende trainer het lid de 

toegang voor die training ontzeggen. 



2. Senioren zijn gehouden de trainingen te volgen die bestemd zijn voor senioren. 

Junioren zijn gehouden de trainingen te volgen die bestemd zijn voor junioren. 

uitzonderingen op deze bepalingen kunnen worden gemaakt in overleg met het bestuur. 

 

Artikel 5  Buitenwater & opleidingen 

Binnen de vereniging worden de toelatingseisen en de brevetdoelstellingen gehanteerd zoals 

deze worden vermeld in het cursusboek sportduiken van de N.O.B. 

 

Artikel 6  Bestuur 

Het bestuur van O.W.S.V. Ouwerkerk bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester 

en twee bestuursleden. 

De voorzitter wordt gekozen door de leden, de overige functies worden door het bestuur 

verdeeld. 

 

1. Voorzitter. 

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. 

Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid een van de 

andere bestuursleden. 

De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergaderingen 

vast. Tevens voert hij de correspondentie richting N.O.B. en houdt hij de 

ledenadministratie van de vereniging bij. 

2. Secretaris 

De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene 

ledenvergadering. 

De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd in het jaarverslag 

van de algemene ledenvergadering. 

De notulen van de bestuursvergaderingen en die van de algemene ledenvergadering 

worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de algemene 

ledenvergadering, door secretaris en voorzitter ondertekend. Elk jaar maakt de 

secretaris een jaarverslag. 

Hij/zij verricht de overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het 

archief. 

3. Penningmeester 

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks 

rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans 

gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert 

jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door 

de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de 

kascommissie en de voorzitter. 

Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een 

tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door de 

leden desgevraagd worden ingezien. 

Het opnemen van kasgeld en grote bedragen voor het aanvullen van de voorraad 

gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere bestuursleden. 

4. Vice-voorzitter 

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken 

van de voorzitter op zich nemen. 

5. Overige bestuursleden 

De overige bestuursleden staan de voorzitter van de vereniging terzijde en zijn verplicht 

zonodig de werkzaamheden van voorzitter, secretaris of penningmeester over te nemen. 

 



Artikel 7  Vergaderingen bestuur 

1. Het bestuur vergadert 12 maal per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de 

voorzitter dit nodig achten. 

Wanneer er geen agendapunten zijn kan het bestuur besluiten om minder frequent te 

vergaderen. 

2. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn. 

3. Bij spoed kan het bestuur bij elkaar geroepen worden (telefonisch, sms, e-mail of fax). 

 

Artikel 8  Aftreden bestuur 

1. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de algemene 

ledenvergadering. 

2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien 

dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur. 

 

Artikel 9  Besluitvorming 

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van 

de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid 

voorschrijven. 

 

Artikel 10  Commissies 

Het  bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken.  

Deze commissies rapporteren regelmatig aan het bestuur en het bestuur blijft 

eindverantwoordelijk voor eventuele te nemen beslissingen. 

 

Artikel 11  Sancties 

1. In het algemeen is het strafbaar te handelen of na te laten in strijd met de wet, met de 

statuten, reglementen of besluiten van de O.W.S.V. of met de statuten, reglementen of 

besluiten van de N.O.B. 

Tevens is het strafbaar zodanig te handelen dat dit de belangen van de O.W.S.V., de 

N.O.B. of de onderwatersport in het algemeen schaadt. 

2. De behandeling van overtredingen gebeurt door het bestuur van de vereniging. 

3. Buiten de bevoegdheid van de N.O.B. om overtredingen te bestraffen, is ook het bestuur 

van de vereniging bevoegd om overtredingen te bestraffen. 

4. In geval van een overtreding kunnen de volgende sancties worden opgelegd: 

- waarschuwing; 

- uitsluiting van deelnamen aan activiteit of evenement; 

- ontzetting uit lidmaatschap. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de belangen van 

de vereniging schaadt en wordt aan de betrokkene door middel van een aangetekende 

brief met opgave van redenen mede gedeeld. 

6. Tegen een ontzetting uit het lidmaatschap kan de betrokkene binnen een maand na 

ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering dan wel het 

bestuur een onafhankelijke commissie van beroep laten samenstellen. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 

Artikel 12  Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan 

uit van het bestuur of tenminste 10 leden. 

 



Artikel 13  Slotartikel 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform 

de statuten kunnen leden aan algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een 

dergelijk besluit met andere leden willen bespreken. 


