
Het Huishoudelijk Reglement van de Haarlemsche Jachtclub  

(vastgesteld 09 nov. 2012) 
 

Artikel 1 Ballotage 
Door het bestuur kan een ballotagecommissie uit de leden worden benoemd, welke 
adviseert over de toetreding van nieuwe leden. 
De ballotage dient door tenminste twee van de leden van deze commissie uitgevoerd te 
worden. 
 

Artikel 2 Bestuursvergaderingen 
Bestuursleden komen tenminste zes keer per jaar in vergadering bijeen. 
 

Artikel 3 Contributie, donaties, entreegelden en andere bijdragen 
Contributies, donaties en entreegelden zijn over het verenigingsjaar bij vooruitbetaling 

verschuldigd. Van de leden wordt verwacht dat zij naast de verschuldigde financiële 
bijdragen, een actief aandeel hebben in en een immateriële bijdrage leveren aan de 
vereniging, haar activiteiten en haar accommodatie. 
 

Artikel 4 Havengelden 
De aan de vereniging verschuldigde havengelden worden als volgt geheven:  
 a zomerstalling over de periode 15 april tot 15 oktober 
 b winterstalling over de periode 15 oktober tot 15 april 
 c bijzondere havengelden. 
Havengelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.  Bijzondere havengelden moeten 
contant bij aanbieding van de nota worden voldaan. 
Op een aan de leden toegewezen ligplaats is het seizoenstarief van toepassing; voor niet-
leden zal het liggeld verdubbeld worden.  
Bijzondere havengelden kunnen bestaan uit liggelden tegen dagtarief en uit vergoedingen 
voor gebruik van door de vereniging geëxploiteerde haveninrichtingen. 
Voor de gevallen welke niet onder vigerende tarieven zijn onder te brengen, stelt de 
havencommissaris het verschuldigde bedrag vast. 
 

Artikel 5 Andere inkomsten en vergoedingen 
Deze kunnen bestaan uit: 
a schenkingen, legaten, subsidies 
b baten uit verenigingsactiviteiten 
c inkomsten uit verkoop van clubartikelen of andere aan de vereniging behorende 
goederen. Het bestuur is gerechtigd vergoeding in te vorderen voor renteverlies en 
administratiekosten op rekeningen die niet binnen 30 dagen na verzending of aanbieding 
zijn betaald. 
d kostenvergoedingen 
e overige baten. 
 

Artikel 6 Financieel beheer 
Over het aanschaffen of verkopen van vaartuigen besluit het bestuur binnen het kader van 
een goedgekeurd budget. 
De gelden welke de vereniging bezit, voorzover deze niet op korte termijn voor de 
activiteiten van de vereniging zijn vereist, worden door de penningmeester in overleg met 
de overige bestuursleden belegd. 
 



Artikel 7 Jeugdafdeling 
De vereniging kan een jeugdafdeling hebben. 
Een jeugdafdeling bestaat uit: 
a jeugdleden 
b hoofdleden 
c aspirant-ledenDe genoemde leden zijn gerechtigd uit hun midden met gelijkwaardige 
stemmen een jeugdbestuur te kiezen. 
Het verenigingsbestuur stelt een "Reglement van de jeugdafdeling" op dat ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan het bestuur van de HJC. Het jeugdbestuur heeft een 
vertegenwoordiger in het bestuur van de vereniging. Genoemd reglement geeft het kader 
aan van de activiteiten van de jeugdafdeling en van de bevoegdheden van het 
jeugdbestuur. 
Het mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Statuten, het Huishoudelijk 
Reglement en met de overige reglementen welke in de vereniging van kracht zijn. 
 

Artikel 8 Haven 
Het bestuur regelt de gang van zaken betreffende het beheer van de jachthaven en 
daartoe behorende accommodaties in een "Havenreglement". Dit reglement mag geen 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en met 
de overige reglementen welke in de vereniging van kracht zijn.Het havenreglement kan op 
elk moment door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken. 
Leden zijn gehouden mede zorg te dragen dat orde- en veiligheidsbepalingen op de haven 
en aan boord in acht genomen worden en dienen zich op de hoogte te stellen van 
bepalingen van het havenreglement. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van 
hun introducés. 
De havencommissaris is namens het bestuur belast met het beheer van de haven. 
De havenmeester van de vereniging is door het bestuur belast met het toezicht. 
 

Artikel 9 Varend materieel 
Het bestuur regelt de gang van zaken betreffende het beheer over het varend materieel 
van de vereniging. 
Het gebruik ervan zal zijn onderworpen aan de door het bestuur te stellen voorwaarden. 
Het bestuur kan met betrekking tot het gebruik, zorg en onderhoud taken delegeren aan 
daarvoor in aanmerking komende leden, groep(en) van leden of in dienst van de 
vereniging zijnde personen. 
Het bestuur kan op elk moment een "Reglement Clubvaartuigen" instellen, wijzigen of 
intrekken. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Statuten, 
het Huishoudelijk Reglement en met de overige reglementen welke in de vereniging van 
kracht zijn. 
 

Artikel 10 Clubhuis 
Het bestuur kan, ter regeling van de gang van zaken in het clubhuis een 
clubhuiscommissie instellen. Ten aanzien van de bediening en het beheer van de bar is 
een "Barreglement" van toepassing. Het bestuur kan het barreglement op elk moment 
wijzigen, instellen dan wel intrekken. Een kopie van dit reglement hangt altijd zichtbaar  
achter de . De clubhuiscommissie bepaalt door wie de bar bemand zal worden en zal dit 
kenbaar maken via een "Barlijst". 
 

Artikel 11 Evenementen 
Het bestuur bepaalt welke wedstrijden, watersport- en andere evenementen door de 
Haarlemsche Jachtclub zullen worden georganiseerd of medegeorganiseerd. 



De organisatie en uitvoering van de evenementen kan het bestuur delegeren. 
 

Artikel 12 Opleiding 
De opleiding van zeilers en het geven van vaarinstructie geschiedt met medewerking van 
het bestuur. Met de opleiding en het afnemen van de examens kan het bestuur een 
commissie belasten. 
 

Artikel 13 Informatie en communicatie 
De website www.haarlemschejachtclub.nl en het clubblad "Schuimspatten" zijn de 
belangrijkste kanalen voor het informeren en betrokken houden van de leden bij de 
vereniging. Het bestuur kan ter regeling van de gang van zaken voor beide een redactie 
instellen. 
 

Artikel 14 Schade 
Elk lid is verantwoordelijk voor schade toegebracht door hem, door zijn geïntroduceerde(n) 
of door anderen wiens aanwezigheid hij heeft veroorzaakt. Dit geldt voor de eigendommen 
van de vereniging als de eigendommen van derden, welke met vergunning van het 
bestuur op en in de haven van de vereniging aanwezig zijn. Elk lid is tenminste verplicht 
een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering op zijn schip te hebben afgesloten. 
 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 
Bestuur en vereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade en letsel, hoe dan ook 
ontstaan en/of toegebracht, aan personen of goederen van derden.  
 

Artikel 16 Personeel 
Personeel in vaste of tijdelijke dienst van de vereniging wordt aangesteld, resp. ontslagen 
door het bestuur. 
Salarissen, overige arbeidsvoorwaarden en instructies worden door het bestuur geregeld 
en voorzover nodig schriftelijk vastgelegd. 
Het personeel ontvangt zijn instructies uitsluitend van het bestuur. 
 

Artikel 17 Vlag 
De vlag van de Haarlemsche Jachtclub heeft een driehoekige vorm met een hoogte-lengte 
verhouding van 2 op 3. 
De vlag is rood met een wit staand kruis over de gehele hoogte, in het middelpunt van het 
witte kruis een gele ster met vijf punten op zwarte ruit. De HJC-vlag mag uitsluitend 
worden gevoerd door leden van de vereniging welke in de verenigingsadministratie als 
zodanig zijn ingeschreven. Bestuursleden en ereleden hebben het recht bijzondere HJC-
vlaggen te voeren en wel als volgt: 
De voorzitter: de HJC-vlag in rechthoekige uitvoering. 
De vicevoorzitter: de HJC-vlag in rechthoekige uitvoering met één ronde witte stip in de 
broektop. 
Overige bestuursleden: de HJC-vlag in rechthoekige uitvoering met twee ronde witte 
stippen in de broektop en de broekhoek. 
Ereleden: de HJC-vlag in rechthoekige uitvoering met een rechthoekig split in het 
uitwaaiende gedeelte. 
 

Artikel 18 Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin Statuten en Huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 
bestuur. 
 

http://www.haarlemschejachtclub.nl/


Artikel 19 Wijziging 
Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden behandeld in een 
algemene vergadering.  Vaststelling vindt plaats overeenkomstig art 23 lid 3 van de 
Statuten.  
 

Artikel 20 Bindend verklaring 
Door toetreding als lid van de vereniging, verklaart het lid dat hij gebonden aan de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de daaruit voortvloeiende of nog vast te 
stellen reglementen. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van  09 nov.2012 waarmee het 
voorafgaande Huishoudelijk Reglement van 23 febr. 1980 is ingetrokken. 


