
Voorstel aanpassing statuten op twee hoofdpunten: 
 
1. Implementatie van verplichte bijdragen leden HJC (02-11-2021)  
Eind 2018 heeft het bestuur van de HJC het plan opgevat om een stap te zetten in de lang lopende 
discussie over de niet direct bij het reilen en zeilen betrokken leden van de vereniging. Op basis 
van een memo met een drietal opties is in de ALV van november 2019 een keuze gemaakt om de 
niet-financiële bijdragen van de leden van de vereniging te formaliseren door deze op te nemen in 
de statuten en reglementen.  
Door bestuurswisselingen en Covid heeft de verdere uitvoering van het besluit en de uitwerking 
van het plan de nodige vertraging opgelopen. Het bestuur wil tijdens de ALV van november dit jaar 
de draad weer oppakken. 
Om in de lijn van het plan, en de instemming van de ALV, een vervolgstap te zetten stelt het 
bestuur het volgende voor: 
- het leveren van een ledenbijdrage, andere dan een financiële, wordt een verplichting voor  
hoofdleden; 
- het bestuur (de commissarissen) doen naar behoefte een beroep op de leden om deze verplichte  
bijdrage te leveren; 
- deze verplichting van de leden wordt opgenomen in de Statuten van de HJC; 
- in het Huishoudelijk reglement wordt de verplichte bijdrage nader uitgewerkt; - aan het “niet 
naleven” van de verplichting kunnen sancties worden verbonden. - de eventueel benodigde 
registratie voldoet aan de privacy regels  
Het bestuur vraagt een werkgroepje om de praktische werking, de voorwaarden en de gevolgen 
van deze verplichte bijdrage verder uit te werken.  
Schot voor de boeg voor het aanpassen van de Statuten en het Huishoudelijk 
reglement  
STATUTEN (aanpassing in het rood) 
Artikel 10 - Jaarlijkse bijdragen 
10.1 De hoofdleden, gezinsleden, jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van contributie 
waarvan de hoogte door de algemene vergadering is vastgesteld. Ereleden zijn 
vrijgesteld van het betalen van contributie. Naast deze financiële bijdrage zijn 
hoofdleden ook verplicht om jaarlijks in beginsel niet financiële bijdragen te 
leveren ten behoeve van de vereniging. 
10.2 Bij toetreding als hoofdlid of jeugdlid is entreegeld verschuldigd. Per gezin is ten 
hoogste het entreegeld van één hoofdlid verschuldigd. 
10.3 Voormalige leden .... enz.....  
Artikel 09 – Schorsing  
Het bestuur kan een lid schorsen voor een bepaalde tijd wegens het niet nakomen van de 
verplichtingen van het lid. Van deze beslissing van het bestuur staat beroep open op de 
algemene ledenvergadering. Van dit recht moet binnen een jaar gebruik worden gemaakt.  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT (aanpassing in het rood) 
Artikel 3 Contributie, donaties, entreegelden en andere bijdragen 
3.1 Contributies, donaties en entreegelden zijn over het verenigingsjaar bij vooruitbetaling 
verschuldigd. 
3.2 De hoofdleden zijn verplicht om jaarlijks bijdragen te leveren ten behoeve 
van de organisatie van de vereniging, haar activiteiten en het onderhoud van de 
accommodatie. 
3.3 Met betrekking tot de in art 3.2 genoemde verplichte bijdragen zal het  
bestuur van de vereniging naar behoefte een beroep doen op de leden. Van deze 
jaarlijkse bijdragen wordt een registratie bijgehouden.  
	
2.	Aansluiting	bij	Instituut	voor	Sportrechtspraak	
Het	watersportverbond	heeft	in	haar	statuten	aansluiting	bij	het	ISR	vastgelegd.	Van	de	
aangesloten	verenigingen	wordt	verwacht	dat	zij	zich	eveneens	bij	het	ISR	aansluiten.	
Gezien	de	maatschappelijke	ontwikkelingen	op	dit	gebied	acht	het	HJC	bestuur	het	
verstandig	deze	aanbeveling	op	te	volgen	en	bij	de	volgende	statutenwijziging	mee	te	
nemen.		Overigens	geldt	voor	leden	met	een	wedstrijdlicentie	dat	zij	op	grond	van	de	
licentie	al	onderworpen	zijn	aan	de	tuchtrechtspraak	van	het	ISR.	



NB:	ook	zullen	de	statuten	worden	aangepast	aan	de	eisen	die	de	WBTR	(wet	bestuur	en	
toezicht	rechtspersonen)	stelt.	
Deze	aangepaste	statuten	worden	uiteraard	ter	goedkeuring	aan	de	ALV	voorgelegd.		
	
3.	Aanpassing	havenreglement	en	opnemen	huurvoorwaarden.	
Een	aantal	grote	schades	leidt	tot	een	groeiende	bewustwording	voor	risico’s	bij	
bedrijven/verenigingen	die	faciliteiten	voor	winterstalling	aanbieden.	
Het	watersportverbond	komt	binnenkort	met	een	advies	over	de	wijze	waarop	deze	
risico’s	voor	de	vereniging	kunnen	worden	beperkt	door	middel	van	het	afsluiten	van	
huurovereenkomsten.	
Het	bestuur	wil	aan	de	hand	van	dit	advies	bezien	of	ook	de	HJC	over	moet	gaan	tot	het	
hanteren	van	huurovereenkomsten	voor	leden	die	van	de	winterstalling	gebruik	maken.	
Mocht	dit	zo	zijn	dan	zal	het	bestuur	ook	het	havenreglement	daarop	aan	passen.	
Deze	reglementen	worden	uiteraard	ter	goedkeuring	aan	de	ALV	voorgelegd.		
	
	
	


