Huishoudelijk reglement Sloeproeiers Groningen
Vastgesteld tijdens ALV 4 oktober 2017
Onderstaand reglement is gebaseerd op de statuten van de vereniging Sloeproeiers Groningen,
welke zijn vastgesteld bij de oprichting op 21 april 2017. De reglementen zijn aangepast aan de
besluiten van de laatste Algemene Ledenvergadering.

Begripsomschrijving
1. Leden zijn die personen die een inschrijfformulier hebben ingevuld en toegezonden, contributie
betalen aan de vereniging en die een minimumleeftijd van 18 jaar hebben. Zij verklaren bij
inschrijving bekend te zijn met dit reglement.
2. Introducés zijn die personen die door één van de leden (in overleg met stuurman of bestuur) zijn
uitgenodigd om mee te doen aan een training, wedstrijd of ander evenement waarbij de vereniging
betrokken is. Zij betalen geen contributie en kunnen drie keer mee roeien, alvorens te besluiten om
wel of geen lid te worden.
3. Een stuurman (m/v) is lid van de vereniging en wordt door het bestuur benoemd na het volgen van
de opleiding tot stuurman/vrouw. Hij/zij is verantwoordelijk voor de sloep en haar bemanning op het
water.
4. Een teamcaptain is lid van de vereniging en vertegenwoordigt het team binnen de vereniging.
Hij/zij coördineert deelname aan trainingen en wedstrijden.
5. Commissies zijn door de algemene ledenvergadering ingesteld en hebben tot doel om bepaalde
taken voor de vereniging uit te voeren. Voorzien zijn de volgende commissies: kascontrolecommissie
(verplicht vanuit de statuten), onderhoudscommissie, sponsorcommissie en een wedstrijdcommissie.
Tijdens de ALV kunnen ook andere commissies voorgesteld worden indien dit voor de organisatie
noodzakelijk mocht zijn.
De hierna volgende regels gelden voor alle leden:

Trainingen
1. Het bestuur van de vereniging zal zich inspannen om wekelijks een roeitraining mogelijk te maken
voor de leden. De vereniging stelt hiervoor een roeisloep beschikbaar met daarbij alle vereiste en
noodzakelijke middelen om de training te kunnen uitvoeren. Deze trainingen beginnen in de eerste
volle week in maart en lopen minimaal door tot de laatste volle week in oktober. Het bestuur besluit
in overleg met de onderhoudscommissie/actieve leden wanneer de sloep uit het water gaat voor
eventueel benodigd onderhoud.
2. Een training of deelname aan een wedstrijd kan alleen plaatsvinden als er een door het bestuur
benoemde stuurman aanwezig is. De stuurman moet op de hoogte zijn van de regels die volgens het
BPR van toepassing zijn op kleine schepen. Verder dient hij/zij de commando's te beheersen die bij
de vereniging in gebruik zijn tijdens het roeien. Hij/zij moet in staat zijn om de sloep op een
verantwoorde manier te besturen, en op de hoogte zijn van de aanwijzingen voor stuurlieden welke
door de vereniging zijn opgesteld. Daarnaast moet hij/zij hebben deelgenomen aan de door de
vereniging gehouden cursus voor stuurlieden.

3. In overleg met het bestuur en de leden kunnen er aanvullende trainingen worden georganiseerd.
4. Naast trainingen kunnen leden ook recreatief roeien. Hiervoor geldt wel dat een stuurman
aanwezig moet zijn.
5. Voor het roeien met de sloep geldt dat minimaal hetzelfde aantal roeiers gelijk aan de helft van de
maximaal te plaatsen dollen in de boot aanwezig moeten zijn, plus een stuurman. Dat betekend dat
bij een sloep waarin acht roeiers kunnen roeien er minimaal vier aanwezig dienen te zijn.
6. Introducés zijn welkom bij een training na toestemming van het bestuur, de stuurman heeft het
laatste woord en kan beslissen dat een introducés voor een bepaalde training niet mee kan doen.
7. De stuurman is verantwoordelijk voor de sloep en haar bemanning op het water. Aanwijzingen van
de stuurman dienen daarom door de inzittenden van de sloep te worden opgevolgd.

Wedstrijden
1. De teamcaptain stelt in overleg met de teamleden vast aan welke wedstrijden het team wil
deelnemen. Dit moet worden doorgegeven aan het bestuurslid welke belast is met de
wedstrijdorganisatie. Het bestuur zorgt voor inschrijvingen en betalingen van de startgelden.
Wanneer meerdere teams aan dezelfde wedstrijd willen deelnemen, bepaalt het bestuur of de door
de ALV ingestelde wedstrijdcommissie welke teams mogen deelnemen. Het bestuur kan geen
garantie geven dat aan een geselecteerde wedstrijd ook werkelijk deelgenomen kan worden. Dit
hangt o.a. of van het maximale aantal toegelaten deelnemers en de beschikbare sloepen en
transportcapaciteit.
2. De stuurman bepaalt de verdeling van de roeiers over de doften bij deelname aan de wedstrijd.
3. Indien er voor een wedstrijd minder dan acht (of zes in geval van een zespersoonsteam of vier in
geval van een vierpersoonsteam) roeiers beschikbaar zijn, kan het bestuur beslissen om de
inschrijving terug te trekken. Dit is zeker het geval indien er geen geschikte stuurman beschikbaar is.
4. Indien een lid zich binnen vier weken voor een wedstrijd terug wil trekken van deelname, dient hij
of zij zelf voor een geschikte vervanger te zorgen. Dit moet zo spoedig mogelijk gemeld worden aan
de teamcaptain.
5. De stuurman is verantwoordelijk voor de sloep en haar bemanning op het water. Aanwijzingen van
de stuurman dienen daarom door de inzittenden van de sloep te worden opgevolgd. De stuurman
zorgt er voor dat hij/zij bij een wedstrijd op de hoogte is van het wedstrijdreglement.

Rechten en plichten van leden
1. De contributie voor de leden wordt vastgesteld tijdens de ledenvergadering. Binnen vier weken na
het verzoek om de contributie te betalen moet de contributie bij de penningmeester binnen zijn.
Introducés die tijdens het kalenderjaar lid worden, betalen bij inschrijving tot 1 juni 100 %, vanaf 1
juni tot 1 augustus 75 %, vanaf 1 augustus tot 1 november 50 % van de vastgestelde jaarcontributie.
Bij inschrijving vanaf 1 november tot 1 januari wordt geen contributie geheven.
2. Introducés kunnen door leden aangedragen worden, zij kunnen drie trainingen vrijblijvend
meeroeien, daarna wordt hen gevraagd lid te worden en daarmee deze reglementen te
onderschrijven.

3. Wanneer een lid een training niet kan bijwonen, dan dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te melden
aan de stuurman/teamcaptain, of Indien deze niet bereikbaar is aan een van de bestuursleden.
4. Leden verklaren zich bereid om het noodzakelijke onderhoud aan sloep en materiaal uit te voeren.
Dit gebeurt voornamelijk tijdens de winterperiode.
5. Ieder lid erkent de verplichting die hij/zij aangaat tegenover zijn teamgenoten om zich in te zetten
voor een zo goed mogelijk resultaat tijdens trainingen en wedstrijden waaraan hij/zij deelneemt.
6. Ter ondersteuning van evenementen, roeidagen of andere acties waarbij de vereniging betrokken
is, dient een lid per jaar minimaal 4 uur vrijwilligersdienst te vervullen.
7. Leden dienen met zorg om te gaan met de hen ter beschikking gestelde sloep en materialen.
Reparatiekosten van schade ontstaan door onzorgvuldigheid zullen worden doorberekend aan de
veroorzaker van de schade.
8. Het is niemand toegestaan om zonder toestemming van het bestuur materialen en/of de sloepen
van de vereniging te gebruiken voor doelen anders dan de reguliere training.
9. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden voor 1 januari van het
volgende jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31
december.
10. De sloepen worden door de vereniging WA verzekerd. De vereniging aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor ongevallen die tijdens de trainingen of wedstrijden gebeuren. leder lid voor
zich dient zijn of haar ziektekostenverzekeraar te informeren over de deelname aan deze sport.
11. Een roeier die niet in bezit is van een zwemdiploma, dient tijdens het roeien een reddingsvest te
dragen.
12. Leden kunnen bij het bestuur ideeën aandragen om de vereniging te versterken of activiteiten te
organiseren die het sloeproeien bevorderen of de sfeer binnen de vereniging vergroten. Het bestuur
beslist of deze ten uitvoer worden gebracht. Indien ideeën tijdens de ALV door de meerderheid van
de leden aangenomen worden en deze passen binnen de statuten van de vereniging, is het bestuur
verplicht hier invulling aan te geven.
13. Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto-, geluid- en/of filmopnames gemaakt worden.
Deze opnamen kunnen gebruikt worden in (sociale)media-uitingen. Als een lid nadrukkelijk wil dat
zijn of haar beeltenis of spraak niet wordt gebruikt voor dit doeleinde, moet hij/zij dit schriftelijk of
per mail vooraf kenbaar maken bij het bestuur.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

