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De Heerhugowaardse Reddingsbrigade (H.H.W.R.B.) is opgericht op 17 september 1957
o.l.v. de heer P.Kootker.
Artikel 1: Bestuur
Het bestuur is belast met het uitleggen en hand haven van de bepalingen van de statuten, het
huishoudelijke reglement en alle andere reglementen.
Het beslist over alles, waarin bij de statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen niet,
voorzien is. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht en voorts als het dagelijks
bestuur dat bij meerderheid van stemmen, dan wel minstens drie bestuursleden dit de voorzitter
verzoeken. In spoedeisende gevallen treedt het dagelijks bestuur zelfstandig op, voor zover het
aangelegenheden betreffen waarvoor geen nadrukkelijk besluit van de algemene ledenvergadering of
van ' t bestuur wordt geëist. Besluiten op de bestuursvergaderingen genomen zijn alleen geldig, indien
minstens 2/3 der bestuursleden aanwezig is. De onderlinge vervanging van
bestuursleden bij ziekte of door andere oorzaken wordt bij bestuursbesluit geregeld.
De bestuursleden treden volgens rooster af, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris of
penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.
Het bestuur is bevoegd tot het aankopen van goederen, welke niet in de goedgekeurde begroting zijn
opgenomen, tot een bedrag van 2500 euro per goed. Voor het aangaan van een aankoop boven de
2500 euro per goed zal het bestuur dit voornemen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene
Leden Vergadering.
Artikel 2 : Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij zorgt voor de uitvoering der genomen
besluiten, bepaalt data en plaats der vergaderingen en ondertekent met de secretaris de notulen,
staande de vergadering, waarin zij worden goedgekeurd. Hij zal leiding geven aan het beheer der
vereniging en een wakend oog houden op haar belangen. De voorzitter kan alle vergaderingen
van de commissies, (met uit zondering van de financiële commissie) bijwonen; hij heeft op deze
vergadering een adviserende stem.
Artikel 3 : Secretaris
De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover het bestuur deze niet aan anderen
heeft opgedragen. Hij is belast met:
Het notuleren van de vergaderingen; het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van
alle uitgaande stukken een afschrift te houden; de samenstelling van het jaarverslag, dat aan de
algemene ledenvergadering wordt uitgebracht en het beheer van het verenigingsarchief.
Artikel 4 : Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen der vereniging. Hij draagt de zorg
voor de inning van de contributies en bijdragen, de betaling van de door de vereniging verschuldigde
bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek; het bijhouden van het ledenregister, waaruit de aard van
elk lidmaatschap dient te blijken. Deze taak kan door de penningmeester worden gedelegeerd aan
een ledenadministrateur.
Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan, dan tegen behoorlijke kwitantie.
Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd,
overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.
Hij brengt de algemene ledenvergadering verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting
betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar in. Hij is gehouden de
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financiële commissie inzage te geven van de kas en administratie en overigens alle inlichtingen te
verstrekken, welke de commissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen.
Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording
kan roepen.
Artikel 5 : Commissies
De vereniging heeft de volgende commissies: Technische Commissie, Commissie Varend Redden,
Activiteiten Commissie, Public Relations Commissie en Financiële Commissie.
Het bestuur heeft te allen tijde het recht een nieuwe commissie in het leven te roepen, indien het dit
wenselijk en noodzakelijk acht. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering moet deze
bestuursdaad ter goedkeuring worden voorgedragen. De commissies worden op de algemene
ledenvergadering voor de tijd van één jaar benoemd. De commissies staan, elk op het haar
toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. De voorzitter en secretaris van
elke commissie worden door de leden der commissie uit haar midden benoemd.
Artikel 6 : Technische Commissie
De technische commissie (T.C.) bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden De commissie
staat het bestuur bij met:
a opleiding van de leden voor brevetten en diploma' s,
b Het verzorgen van een juist verloop in en om het zwembad,
c het beheer van de les en instructiematerialen.
Artikel 7 : Commissie Varend Redden
De Commissie Varend Redden (C.V.R.) bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden. De commissie
staat het bestuur bij met:
a uitvoeren bewakingstaak Geestmerambacht,
b opleiden van de leden voor deze bewakingstaak,
c het in stand houden van een alarmploeg,
d opleiden van de leden behorende tot deze alarmploeg,
e het beheer en onderhoud van de middelen die het bestuur de C.V.R ter beschikking stelt.
Artikel 8 : Activiteiten Commissie
De Activiteiten Commissie (A.C.) bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden. De commissie staat
het bestuur bij met:
a het organiseren van een jaarlijks kaderuitje,
b het organiseren van festiviteiten voor de leden,
c het organiseren van de 4-kamp,
d het samenstellen van een wedstrijdploeg.
Artikel 9 : Public Relations Commissie
De Public Relations Commissie (P.R. Commissie) bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. De
commissie staat het bestuur bij met: a: Het werven van nieuwe leden, b: Het vergroten van de
naamsbekendheid van de vereniging, c: Het verzorgen van de interne informatieverstrekking middels
nieuwsbrief, verenigingsblad of website.
Artikel 10 : Financiële Commissie
De financiële commissie (F.C.) bestaat uit drie leden. Leden van het bestuur mogen geen deel
uitmaken van deze commissie. De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en
heeft te allen tijde het recht de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. Zij
is verplicht deze controle tenminste éénmaal per jaar uit te voeren voor de jaarlijks te houden
algemene ledenvergadering en haar bevindingen aan deze vergadering schriftelijk mede te delen en
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indien de controle hiertoe aanleiding geeft, de vergadering voor te stellen de penningmeester voor zijn
beheer in het betreffende verenigingsjaar decharge te verlenen. De F.C. is bevoegd het bestuur te
adviseren ten aanzien van het financiële beleid.
Artikel 11 : Aanmelden tot het lidmaatschap
De aanmelding dient schriftelijk te geschieden op in daarvoor bestemd aanmelding formulier.
Dit dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de administrateur der vereniging.
Artikel 12 : Administratie kosten
Nieuwe leden betalen, éénmalig, het door het bestuur vastgestelde bedrag aan administratiekosten.
Dit bedrag wordt bij de eerste incasso afgeschreven.
Artikel 13 : Contributie
De ledencontributies worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie wordt voldaan middels doorlopende machtiging. De contributie wordt in de eerste
maand van het seizoen afgeboekt.
De contributie dient uiterlijk 30 september door de penningmeester te zijn ontvangen. Indien bij een lid
de contributie niet geïnd kan worden of de reeds geïnde contributie gestorneerd wordt, zal een
herinnering worden verstuurd, verhoogt met een door het bestuur vastgesteld bedrag aan
administratiekosten. Indien binnen de gestelde termijn geen gelden zijn overgemaakt kan, op kosten
van de ingebreke geblevene, de inning uit handen worden gegeven. Donateurs en buitengewone
leden betalen een door het bestuur vastgestelde donatie.
In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend van de
verplichting tot het betalen van de contributie.
Artikel 14 : Bondscontributie
Leden betalen boven de verenigingscontributie ook de contributie voor het verplichte lidmaatschap
van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, kortweg Reddingsbrigades
Nederland KNBRD. Deze contributie wordt door de algemene leden vergadering van de bond
vastgesteld. Dit bedrag komt op de verenigingscontributie en zal in de verenigingscontributie worden
opgenomen. De penningmeester zorgt voor overdracht aan de bondspenningmeester. Leden die zijn
vrijgesteld van de verenigingscontributie dienen wel de bondscontributie te betalen aan de
penningmeester, met uitzondering van ereleden en leden van verdiensten, welke voor rekening
komen van de vereniging.
Artikel 15 : Gezondheidsverklaring
Leden van 17 jaar en jonger dienen jaarlijks een door de ouders cq verzorgende getekende
gezondheidsverklaring te overleggen. Leden van 18 jaar en ouder dienen een getekende
gezondheidsverklaring te overleggen. De gezondheidsverklaringen dienen te voldoen aan de door
Reddingsbrigades Nederland voorgeschreven bepalingen.
Artikel 16 : Stemming
Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau aan. Dit stembureau moet uit tenminste
drie leden bestaan. Om geldig te zijn moet een stem zijn aangebracht door een stemgerechtigde en
zijn wil duidelijk te kennen geven. Stemgerechtigd zijn alle leden. Van onwaarde zijn stembriefjes, die
volgens de mening van het stembureau niet duidelijk de bedoeling over de in stemming gebrachte
voorstellen te kennen geven. Ondergetekende stembriefjes en blanco stembriefjes zijn ongeldige.
Stemmen van onwaarde en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Benoemingen
geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekt meerderheid van stemmen, tenzij de statuten,
het huishoudelijk reglement of andere reglementen anders bepalen. Wanneer te kiezen personen bij
de eerste stemming niet het vereiste aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt een nieuwe
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stemming plaats. Leidt deze nog niet tot de vereiste meerderheid, dan heeft herstemming plaats
tussen de twee kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Indien drie of meer personen bij de tweede stemming evenveel stemmen hebben behaald,
wordt opnieuw over hun gestemd. Bij staking van stemmen over personen bij de laatste stemming
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 17 : Aansprakelijkheid
Één ieder is aansprakelijk voor de schade door hem of haar toegebracht aan eigendommen van de
vereniging, voorwerpen in gebruik bij de vereniging of roerende cq onroerende goederen door de
vereniging of derden in huur genomen. Het bestuur kan schadevergoeding eisen.
De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendom van leden of
derden.
Artikel 18 : Het toekennen van diploma’s, insignes en getuigschriften
Wanneer leden cq kandidaten hebben blijkgegeven over een bepaalde zwemvaardigheid te
beschikken of reddingen hebben verricht, kunnen zij voor diploma’s, insignes of getuigschriften in
aanmerking komen. Dit wordt door het bestuur geregeld.
Artikel 19 : Kleding
Alle leden zijn verplicht tijdens bewakingen, wedstrijden, evenementen en prestatietochten de door de
vereniging gekozen kleding te dragen.
Artikel 20 : Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging kan worden beëindigd, indien een lid zich voor 31 mei van het
lopende verenigingsjaar schriftelijk afmeld bij de ledenadministrateur. Indien de opzegging van het
lidmaatschap niet op 31 juli bij de ledenadministrateur is, is men weer voor een jaar lid. De daarbij
behorende contributie dient te worden voldaan, hierbij is artikel 9 ( verenigings contributie ) van kracht.
Slotbepaling
Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene
ledenvergadering worden behandeld; het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van
tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Aldus goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 06 november 2013.

Het bestuur van Reddingsbrigade Heerhugowaard
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