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1. ALGEMEEN 
 
Artikel 1.1 
In dit huishoudelijk reglement zijn de regels opgenomen die een aanvulling zijn op de 
statuten van de vereniging. 
 
Artikel 1.2 
Overal waarbij voor functies en dergelijke de mannelijke woordvorm wordt gebruikt in 
het huishoudelijk reglement, doelt deze zowel op mannelijke als op vrouwelijke 
personen of hoedanigheden. 
 
Artikel 1.3 
Wijzigingen in dit reglement kunnen geschieden op een ledenvergadering, die het 
besluit tot wijziging neemt met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen.  
 
Artikel 1.4 
Bij geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen van dit reglement, beslist het 
bestuur.  
 
 
 
2. DOEL VAN DE VERENIGING 
 
Artikel 2.1 
Conform het bepaalde in artikel 3 van de statuten luidt het doel van de vereniging de 
beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te 
maken.  
 
Artikel 2.2 
Het in 2.1 gestelde tracht men te bereiken door invulling te geven aan de visie: 
Proteus is een gezonde zwemsportvereniging waar prestatie en plezier hand in hand 
gaan. Hierbij worden de randvoorwaarden geboden, die behoren bij een plaatselijke 
vereniging die volledig afhankelijk is van vrijwilligers en beperkte financiële middelen.  
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3. LEDEN/LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 3.1 
Het bestuur heeft een aanmeldingsformulier vastgesteld voor kandidaat-leden. Dit 
formulier kan worden ingediend bij de ledenadministratie.   
 
Artikel 3.2 
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verplichten leden en zijn wettelijke 
vertegenwoordigers zich om de regels van de statuten, het huishoudelijk reglement, 
het beleid Sportiviteit, Veiligheid en Respect en de gedragscode na te komen.  
 
Artikel 3.3 
Leden committeren zich, bij het aanvaarden van het lidmaatschap, aan de statuten 
en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), terwijl zij het 
bestuur onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen 
van de KNZB en daar namens hen stem uit te brengen of te doen uitbrengen. 
 
Artikel 3.4 
Leden dienen zorg te dragen voor een goed functionerend verenigingsklimaat. 
Daarbij het beleid Sportiviteit, Veiligheid en Respect en de gedragscode zoals 
opgesteld door het bestuur in acht nemend. Daar waar (gedrags)regels multi-
interpretabel zijn is de interpretatie van het bestuur leidend.  
 
Artikel 3.5 
Ieder lid ontvangt op aanvraag een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. De aanvraag dient te geschieden bij het bestuur. Tevens staan beide 
documenten op de website van de vereniging.  
 
Artikel 3.6 
Een lid is verplicht veranderingen in adres- of persoonsgegevens onmiddellijk door te 
geven aan de ledenadministratie. 
 
Artikel 3.7 
De leden hebben het recht deel te nemen aan de evenementen waarvoor zij in 
aanmerking komen en die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd of 
waarvoor zij via de vereniging worden ingeschreven. De inschrijving geschiedt door 
de betreffende commissie(s). Het vaststellen van regels voor het aan- en afmelden 
van deelname aan trainingen/wedstrijden/evenementen is een bevoegdheid van de 
commissies. 
 
Artikel 3.8 
Aanvullend aan artikel 11 van de statuten: Jeugdleden kunnen het lidmaatschap 
twee maal per jaar opzeggen, vóór 1 januari of vóór 1 juli van het lopende seizoen. 
Senior leden kunnen dit slechts vóór 1 juli. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren 
bij de ledenadministratie. Bij beëindiging van het lidmaatschap komen alle rechten en 
plichten, aan het lidmaatschap verbonden, te vervallen.  
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Artikel 3.9 
Het bestuur mag om moverende redenen personen het lidmaatschap van 
de vereniging weigeren. De betreffende persoon mag hiertegen protest indienen 
conform het burgerlijk wetboek. 
 
 
 
4. BESTUUR  
 
Artikel 4.1 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.  
 
Artikel 4.2 
Het dagelijks bestuur aangevuld met algemene bestuursleden en de daartoe 
aangestelde afgevaardigden van de commissies vormen tezamen het 
verenigingsbestuur.  
 
Artikel 4.3 
De voorzitter heeft de leiding van de vereniging. Hij leidt de verschillende bestuurs- 
en algemene vergaderingen en heeft de zorg voor de stipte naleving van de statuten 
en huishoudelijk reglement, alsmede voor de uitvoering van alle besluiten in 
bestuurs- en algemene vergaderingen genomen.  
 
Artikel 4.4 
De secretaris is belast met het voeren van de interne en externe correspondentie, het 
verzenden van uitnodigingen voor de vergadering, het samenstellen van het 
jaarverslag en de verzorging van het archief.  
 
Artikel 4.5  
De penningmeester beheert de geldmiddelen en alle eigendommen van de 
vereniging.  
 
Artikel 4.6 
De overige taakverdeling binnen het bestuur geschiedt in onderling overleg.  
 
Artikel 4.7 
Het bestuur kan worden bijgestaan door commissies, te weten 

- Activiteitencommissie 
- Communicatiecommissie 
- Sponsorcommissie 
- Waterpolocommissie 
- Zwemcommissie 

 
Artikel 4.8  
De gekozen bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna 
zij volgens rooster aftreden. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
Zie ook artikel 12 van de statuten van de vereniging.   
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5. BETALINGSREGLEMENT 
 
Artikel 5.1 
De hoogte van de contributie voor leden wordt door de algemene vergadering 
vastgesteld.  
 
Artikel 5.2 
Contributiebetaling vindt plaats per kwartaal. Nieuwe leden zijn voor de eerste keer 
contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van de nieuwe maand volgend op de 
aanvangsdatum van het lidmaatschap.  
 
Artikel 5.3 
Het bestuur is bevoegd te beslissen om een andere betalingswijze als in artikel 5.2 
toe te staan.  
 
Artikel 5.4 
De contributie is als volgt opgebouwd. 
- Afdrachten KNZB, zoals startvergunning, verzekeringen enz., de vereniging 

belast deze een op een door aan de leden. 
- Afdrachten vereniging 
 
Artikel 5.5 
Bij lidmaatschap van een tweede lid of meer uit één gezin geldt een contributiekorting 
van € 1,- per maand. Deze korting geldt alleen voor het tweede, derde, vierde enz. 
gezinslid dat lid wordt van de vereniging.   
 
Artikel 5.6 
Voor bijzondere redenen, ter beoordeling van het bestuur, kan uitstel van betaling 
van de contributie worden toegestaan, andere manier van incasseren of een speciale 
regeling worden getroffen. Indien een lid voor deze regeling in aanmerking denkt te 
komen, kan hij een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Afdrachten KNZB, 
zoals benoemd in artikel 5.4, dienen altijd te worden voldaan. 
 
Artikel 5.7 
Een aanvulling op artikel 5.6: Bij een langdurige blessure of andere reden waardoor 
er niet kan worden deelgenomen aan trainingen dan wel wedstrijden, kan er bij het 
bestuur een verzoek worden ingediend voor een korting op de contributie. Hierbij 
moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
- Verwachting dat het lid tenminste drie maanden (een kwartaal) niet kan 

deelnemen aan trainingen en wedstrijden; 
- Het lid dat in aanmerking wil komen voor een korting op de contributie dient, bij 

aanvang van de blessureperiode, hiervan melding te maken bij het bestuur.  
- Ieder kwartaal kan het desbetreffende lid een verzoek indienen bij het bestuur 

voor de verrekening van de korting.  
- Afdrachten KNZB, zoals benoemd in artikel 5.4 en 5.6, dienen altijd te worden 

voldaan. 
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6. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 
 
Artikel 6.1 
Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden voor een bepaalde tijd te schorsen, te 
beboeten of uit te sluiten van deelname aan verenigingsactiviteiten. Tijdens deze 
schorsingsperiode of uitsluiting heeft men het recht zich te verweren en de plicht 
contributie te betalen.  
- Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een boete van maximaal twee jaar 

contributie. 
- Het bestuur is bevoegd tot het schorsen met een maximale duur van 12 

maanden.   
 
Artikel 6.2 
Indien een lid door de KNZB wordt geschorst of beboet middels een tuchtzaak, dan 
wordt die schorsing en boete door de vereniging onmiddellijk overgenomen en 
moeten boetes door het lid worden voldaan c.q. deze worden op het lid verhaald.   
 
Artikel 6.3 
Bij wanbetaling, wangedrag en schade welke de belangen van de vereniging en/of 
KNZB betreffen, kan door het bestuur de vervallenverklaring van het lidmaatschap 
worden uitgesproken. 
 
Artikel 6.4  
Bij het niet nakomen van het betalen van de opgelegde boete, heeft het bestuur het 
recht het betreffende lid (leden) te schorsen c.q. uit te sluiten van deelname aan 
enige activiteit tot het lid (leden) aan de verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 6.5 
Indien bij boeteoplegging sprake is van een kennelijke hardheid kan het betreffende 
lid daartegen in verweer komen bij het bestuur. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen nadat 
het lid schriftelijk kennis heeft kunnen nemen van de hem opgelegde boete. 
 
7. AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 7.1 
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan 
persoonlijke eigendommen tijdens de verenigingsactiviteiten.  
 
Artikel 7.2 
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van persoonlijke 
eigendommen. 
 
Artikel 7.3 
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel. 
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8. VEILIGHEID 
 
Artikel 8.1  
Bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, begeleiders en andere betrokkenen 
bij verenigingsactiviteiten, in welke vorm dan ook, dienen zich overeenkomstig de 
leden te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleid Sportiviteit, 
Veiligheid en Respect en de gedragscode.  
 
Artikel 8.2 
Alle leden, bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, begeleiders en 
betrokkenen die (bege)leiding bieden aan minderjarigen of anderzijds in aanraking 
kunnen komen met minderjarigen dienen in het bezit te zijn van een verklaring 
omtrent gedrag (VOG).  
 
9. KLACHTEN 
 
Artikel 9.1 
Alle leden mogen een klacht indienen als zij het niet eens zijn met een besluit of het 
handelen van de vereniging. De voorkeur heeft echter het onderling uitspreken van 
een geschil.  
 
Artikel 9.2 
Indien het geschil niet door onderling overleg overbrugbaar is, is het mogelijk om 
schriftelijk een klacht in te dienen bij het bestuur. Die deze klacht in vertrouwen zal 
behandelen. 
 
Artikel 9.3  
Indien een lid zijn klacht niet kan of wil indienen bij het bestuur, dan kan hij zich 
richten tot de vertrouwenspersoon.  
 
Artikel 9.4 
Het bestuur stelt een klachtencommissie samen welke de klacht zal afhandelen. De 
samenstelling van de klachtencommissie zal per geval worden vastgesteld. Deze kan 
bestaan uit leden en niet-leden. 
 
Artikel 9.5 
De klachtencommissie zal indien dit redelijkerwijs verwacht kan worden binnen 6 
weken tot een uitspraak komen. 
 
Artikel 9.6 
Beklaagde en klager kunnen geen deel uit maken van de in artikel 9.4 genoemde 
klachtencommissie.  
 
Artikel 9.7 
De beklaagde kan verweer indienen bij het bestuur. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen 
nadat het lid schriftelijk kennis heeft kunnen nemen van de tegen hem ingediende 
klacht.  
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10. VERENIGINGSKLEDING 
 
Artikel 10.1 
De vereniging beschikt over een eigen badkledinglijn en sponsorkleding met als doel: 
- het creëren van een eenduidige uitstraling en professionaliteit naar buiten toe 
- het genereren van sponsoropbrengsten middels de mogelijkheid van het 

bedrukken van kleding door logo’s e.d. 
 
Artikel 10.2 
Leden die deelnemen aan de competitie (zwemmen en/of waterpolo) doen dit bij 
voorkeur in de clubzwemkleding.  
 
Artikel 10.3 
Indien een lid participeert in een team (zwemmen en/of waterpolo) dat wordt 
gesponsord, dan dient hij op wedstrijddagen de sponsorkleding te dragen.  
 
Artikel 10.4 
Bij beschadiging of verlies van de sponsorkleding dient het lid zelf de vervanging van 
de sponsorkleding te bekostigen.  
 
 
 
11. SLOTBEPALING 
 
Artikel 11.1 
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, 
beslist het bestuur.  
 
Artikel 11.2 
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement 
te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakt 
regels en bepalingen.  
 
 
 


