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Artikel 1
Ten behoeve van het beheer en het toezicht op de verenigingseigendommen en de eigendommen van de leden
geldt een havenreglement.
Artikel 2
- Zij die lid wensen te worden, geven zich hiertoe schriftelijk op bij de secretaris van de vereniging, met
gebruikmaking van een inschrijfformulier dat hiertoe door de vereniging ter beschikking is gesteld.
- Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging.
- Het bestuur beslist of een persoon tot de vereniging wordt toegelaten of niet, doch uiterlijk binnen een
maand na ontvangst door de secretaris van het inschrijfformulier .
- Indien door de ledenvergadering besloten is tot een leden-limiet dan wordt het aspirant-lid daarvan op de
hoogte gesteld bij de uitreiking van het inschrijfformulier. Het aspirant-lid kan indien gewenst op de
wachtlijst worden geplaatst.
- De limiet is laatstelijk vastgesteld op 300 leden.
- Leden dienen in Woerden of naaste omgeving te wonen. Dit geldt niet voor donateurs. Onder naaste
omgeving wordt verstaan een straal van 15 kilometer rondom de jachthaven “de Greft”.
- Uitzonderingen kunnen door het bestuur van geval tot geval worden bekeken (ballotage).
Artikel 3
- Er zijn twee vormen van gewoon lidmaatschap, namelijk het hoofdlidmaatschap en het
partnerlidmaatschap.
- Voor het begrip partner geldt de gangbare definitie, zoals deze door overheidsdiensten wordt gebruikt.
- Het partnerlidmaatschap is gekoppeld aan het hoofdlidmaatschap, maar wordt aangegaan op vrijwillige
basis.
- Indien het hoofdlidmaatschap wordt opgezegd, vervalt tevens het partnerlidmaatschap.
- Bij overlijden van het hoofd-lid, geldt artikel 8 van de statuten.
- Een partner-lid heeft gelijke rechten en plichten als een gewoon lid, met uitzondering van de volgende
punten:
• Een partner-lid komt niet in aanmerking voor een (tweede) ligplaats in de haven
• Een partner-lid betaalt een aangepaste contributie, welke door de algeemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
- Bij het verkrijgen van het lidmaatschap ontvangt het lid, tegen het tekenen van een bewijs van ontvangst,
de statuten, het huishoudelijk reglement en het havenreglement. Meerdere exemplaren zijn indien
gewenst tegen betaling verkrijgbaar.
- Door aanvaarding van het lidmaatschap geeft het lid te kennen het Statuut en de reglementen volledig te
onderschrijven en na te leven.
- Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd doch kent als minimum periode één
verenigingsjaar.
- Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen geven daarvan schriftelijk kennis aan de secretaris van
de vereniging vóór 1 december van een verenigingsjaar.
- Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
- Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van
geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Artikel 4
- Wordt een aspirant-lid voor het lidmaatschap afgewezen, dan ontvangt het daarvan binnen acht
werkdagen na de beslissing van het bestuur schriftelijk en gemotiveerd bericht.
- Bij niet-toelating kan de aanmelder binnen vier weken schriftelijk via het bestuur in beroep gaan bij de
Algemene Vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.
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Artikel 5
- Leden die niet hebben voldaan aan hun verplichtingen ten opzichte van de vereniging en\of leden die zich
naar oordeel van het bestuur aan wangedrag hebben schuldig gemaakt kunnen door het bestuur worden
geschorst en vervolgens door de Algemene Vergadering uit het lidmaatschap worden ontzet. Een
schorsing en ontzetting worden steeds schriftelijk meegedeeld.
- Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt, of wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren kan het
lidmaatschap ook namens de vereniging door het bestuur worden opgezegd.
- In al deze gevallen heeft het betreffende lid de mogelijkheid zich voor de Algemene Vergadering te
verantwoorden. Deze kan een eerder genomen besluit herroepen.
Artikel 6
Leden die geschorst of ontzet zijn verliezen met onmiddellijke ingang al hun rechten. Zij zijn daarmee echter niet
ontheven van enige verplichting jegens de vereniging.
Artikel 7
Aspirant-jeugdleden kunnen zich melden bij de secretaris van de vereniging. In het algemeen zullen zij zonder
meer worden toegelaten tenzij het bestuur tegen de toelating bezwaar maakt. In dat geval geldt hetgeen in
artikel 4 van dit reglement is bepaald.
Artikel 8
-

Een erelid is iemand (lid of geen lid), aan wie het lidmaatschap van de vereniging is geschonken wegens
zijn verdiensten voor de vereniging .
- Een erelid is lid van de vereniging vanwege de eer, zonder verplichtingen.
- Ereleden worden op voordracht van het Bestuur door de Algemene Vergadering met tenminste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen benoemd.
- Het bestuur kan verzocht worden een voordracht tot benoeming van een erelid voor te leggen aan de
Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk verzoek moet beargumenteerd zijn en ondertekend door
minimaal 25 leden van de vereniging.
- Erelid ben je voor het leven.
Artikel 9
- Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, maar te allen tijde een oneven aantal.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het bestuur wordt gekozen
uit de leden of ereleden.
- Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een Haven Commissaris en
één of meerdere gewone leden zonder specifieke functie.
Artikel 10
- Elk jaar tijdens de voorjaarsvergadering treedt er tenminste één lid van het bestuur af volgens een door
het bestuur opgesteld rooster van aftreden.
- Het aftredende bestuurslid (-leden) is (zijn) terstond herkiesbaar.
- Het bestuur maakt een voordracht voor te benoemen bestuursleden. De voordracht wordt bij de
oproeping voor de Algemene Vergadering meegedeeld.
- De leden hebben het recht voor elke vacature één of meer kandidaten voor te stellen. Deze voordracht
moet dan wel tenminste acht werkdagen vóór aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk aan de
secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt.
- Indien voor een bestuursfunctie geen kandidaat beschikbaar is, kunnen in afwijking van het hiervoor
gestelde nog staande de vergadering kandidaten worden voorgedragen.
Artikel 11
- De voorzitter stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen.
- De voorzitter ondertekent samen met de secretaris de notulen en andere stukken waarop hun
handtekening is vereist.
- Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Vergadering
daar in.
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Artikel 12
- De secretaris houdt in de daarvoor bestemde boeken de notulen der vergadering bij. De notulen worden
na goedkeuring door de vergadering door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De secretaris voert
namens de vereniging de briefwisseling en houdt daarvan afschrift en bewaart alle op de vereniging
betrekking hebbende bescheiden, in een behoorlijk archief.
- De secretaris draagt zorg dat van het bestuur uitgaande mededelingen zo spoedig mogelijk ter kennis van
de leden worden gebracht.
- Jaarlijks op de Algemene Vergadering brengt hij verslag uit van de toestand van de vereniging gedurende
het afgelopen verenigingsjaar.
Artikel 13
- Alle ontvangsten en uitgaven geschieden door de penningmeester. Uitgaven, anders dan die
voortvloeiende uit een door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting, een bedrag van
€ 4.500,00 te boven gaande, alsmede het aangaan van geldleningen en het verwerven of afstoten van
registergoederen, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. De
penningmeester is verplicht aan het bestuur, en met inachtneming van artikel 25 van dit reglement, ook
aan de kascontrolecommissie, alle gevraagde inlichtingen betreffende het financiële beheer van de
vereniging te vertrekken en inzage van de boeken toe te staan, mits zulks aan hem vijf dagen van te voren
wordt gevraagd.
- Jaarlijks op de Algemene Vergadering brengt hij een financieel verslag uit en dient hij de begroting in.
Artikel 14
De gewone bestuursleden zijn de overige bestuursleden behulpzaam in hun werkzaamheden op een door het
bestuur te bepalen wijze. Bovendien kan het bestuur zich laten bijstaan door één of meer door haar te benoemen
commissies waaraan zo nodig, zulks ter beoordeling van het bestuur, een bestuurslid kan worden toegevoegd.
Artikel 15
- Het Bestuur zorgt voor een behoorlijke afwikkeling der lopende zaken en neemt beslissingen in eventuele
spoedeisende gevallen.
- Door de ondertekening van de stukken door de voorzitter en de secretaris is de vereniging gebonden.
Hetzelfde geldt bij ontstentenis van de voorzitter door de ondertekening door een namens de voorzitter
optredend lid en de secretaris.
Artikel 16
Indien een bestuurslid langer dan een maand verhinderd is zijn functie waar te nemen, geeft hij daarvan kennis
aan de voorzitter, die dan zo nodig de werkzaamheden van dat bestuurslid opdraagt aan een ander bestuurslid.
Indien de verhindering de voorzitter betreft, beslissen de resterende bestuursleden omtrent het tijdelijk
onderbrengen van deze taak.
Artikel 17
Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt, wordt in de ontstane vacature tijdelijk tot een eerstkomende
Algemene Vergadering voorzien door het bestuur. Het totale bestuur kan nooit aftreden vóór voorafgaande
toestemming van de ledenvergadering.
Artikel 18
Een bestuurslid dat de belangen van de vereniging veronachtzaamt kan door een bestuursvergadering met
meerderheid van stemmen in de uitoefening van zijn functie worden geschorst, nadat het betreffende bestuurslid
in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen. Door de eerst volgende Algemene Vergadering kan hij/zij uit zijn
functie worden ontheven. Binnen acht dagen na dit besluit van zijn schorsing is het bestuurslid verplicht de in zijn
bezit zijnde verenigingsbescheiden en eigendommen aan het bestuur over te dragen.
Artikel 19
Besluiten van het bestuur, genomen op grond van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Havenreglement zijn
bindend voor de leden.
Artikel 20
De bestuursvergaderingen worden belegd:
a. op verlangen van de voorzitter, in beginsel eenmaal per maand;
b. op verlangen van tenminste twee der overige bestuursleden.
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Artikel 21
- De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bestuursvergaderingen waarbij de voorzitter
niet aanwezig is, worden geleid door een daartoe door de wel aanwezige bestuursleden aangewezen
bestuurslid.
- Van het behandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend
door degenen die in de betreffende vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
Artikel 22
- Op bestuursvergaderingen waar niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen slechts
besluiten worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld.
- Uitsluitend ter vergadering aanwezige bestuursleden kunnen deelnemen aan een stemming. Alle
stemmingen geschieden mondeling.
- Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan
wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel - is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- Alle besluiten van de bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Artikel 23
- De oproeping van de leden tot het houden van een Algemene Vergadering geschiedt tenminste twee
weken voor de dag van de vergadering.
- Benoemingen en besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige
stemgerechtigde leden tenzij de Statuten, Huishoudelijk Reglement of Havenreglement anders bepalen.
Onder de volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan de helft plus één van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
- Een niet-lid, zijnde een eerste lijns-relatie (bij voorbeeld de partner) van een lid-booteigenaar met een
ligplaats in de haven, kan toestemming vragen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Dit kan alleen
wanneer het betreffende lid aan het bestuur heeft meegedeeld niet aanwezig te kunnen zijn. Wanneer
het bestuur toestemming heeft verleend, mag dit niet-lid één stem uitbrengen.
Wanneer over belangrijke zaken, uitsluitend de haven betreffende, gestemd moet worden, kan het
bestuur bepalen dat aan de stemming uitsluitend door de leden-bootbezitters welke een ligplaats in de
haven hebben, wordt deelgenomen.
Artikel 24
- Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
- Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het
op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken, beslist het lot.
- Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
- Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
- Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt
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Artikel 25
Jaarverslag en verantwoording.
- Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de
werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige
wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
vereniging kunnen worden gekend.
- Het bestuur legt in de voorjaarsvergadering de begroting voor het opvolgende jaar voor ter goedkeuring
aan de Algemene Ledenvergadering.
- Het bestuur brengt binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde
beleid, een balans en een staat van baten en lasten met toelichting uit.
- Na afloop van de termijn kan ieder stemgerechtigd lid bij niet nakoming deze rekening en verantwoording
in rechte van het bestuur vorderen.
- De balans en de staat van baten en lasten met toelichting, ondertekend door de bestuursleden, worden
aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Ontbreekt de handtekening van een of meer
bestuursleden, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt op de voor de handtekening
bestemde plaats.
- De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de (ere-)leden een kascontrolecommissie van drie
personen, die geen bestuursfunctie binnen de vereniging mogen vervullen. Deze kascontrolecommissie
onderzoekt de boekhouding van de penningmeester en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van
haar bevindingen uit.
- Vereist dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich door
een deskundige laten bijstaan.
- Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.
- De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen,
doch slechts door gelijktijdige benoeming van een andere kascontrolecommissie.
- Het bestuur is verplicht de in dit artikel benoemde bescheiden tenminste tien jaren lang te bewaren.
- Bij accorderen door de kascontrolecommissie wordt de penningmeester door het bestuur gedechargeerd
voor het afgelopen boekjaar.
Artikel 26
De jaarlijkse contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar te zijn
voldaan. Zij die in de loop van het verenigingsjaar toetreden als lid dienen de contributie voor het gehele jaar bij
aanmelding te voldoen.
Artikel 27
Indien het bestuur het nodig oordeelt, kan zij de Algemene Vergadering voorstellen de contributie te wijzigen,
evenals de liggelden, het hellinggeld, het kraangeld en andere reeds vastgestelde vergoedingen. Ook kan het
bestuur voorstellen nieuwe vergoedingen in te voeren.
Artikel 28
De kasgelden kunnen aangewend worden voor elk doel dat in overeenstemming is met de in de statuten
genoemde doelstellingen. Het initiatief daartoe ligt bij het bestuur.
Artikel 29
- Elk lid dat betalingsachterstand heeft, verliest alle rechten die een lid volgens de reglementen toekomen,
doch behoudt zijn verplichtingen. Een tijdelijke schorsing kan worden opgelegd.
- Indien het bestuur dit nodig acht, kan artikel 5 van dit reglement of artikel 12 van het Havenreglement
worden toegepast. (Schorsing, ontzetting en/of opzegging ligplaats)
- Bij achterstand in betalingen zal nog éénmaal een betalingsherinnering uitgaan. Bij aanmaning worden de
kosten daarvan in rekening gebracht. Het bestuur is ook zonder aanmaning gerechtigd maatregelen als
hiervoor genoemd toe te passen.
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Artikel 30
De boete bedoeld in artikel 7 van de statuten wordt vastgesteld op € 100 per week of gedeelte daarvan. Dit kan
worden verhoogd met incasso kosten en dergelijke. Bij niet betalen is het bestuur gerechtigd executoriaal beslag
te leggen op en uiteindelijk tot verkoop van het litigieuze vaartuig over te gaan.
Artikel 31
- De verenigingsvlag bestaat uit drie horizontale banen, blauw-wit-blauw, op ¼ uit de broeking een
gekantelde gele ruit, waarin een zwarte kapitale G. De kleuren zijn gekozen uit de Woerdense vlag, geelblauw-wit-zwart, horizontaal gestreept.
- Het voeren van de verenigingsvlag verplicht het lid om zich zowel binnen als buiten het grondgebied van
watersportvereniging de Greft te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt. Kortom de
vereniging mag nimmer in diskrediet worden gebracht.
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