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INLEIDING
Voor u ligt het Huishoudelijk Reglement van de Amsterdamse Roei Sloep Vereniging ’t Juiste Tuig. In
dit document vindt u de huisregels op hoofdlijnen en in algemene zin beschreven. Invulling van de
huisregels vindt plaats door het bestuur en de leden. Detailbeschrijvingen en toelichtingen kunnen
door het bestuur worden toegevoegd aan dit huishoudelijk reglement door middel van
beleidsbijlages.
STRUCTUUR VAN DE VERENIGING
Leidend binnen de vereniging zijn de statuten. Het huishoudelijk reglement vormt een aanvulling
hierop.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
•
•

Het huishoudelijk reglement geeft weer hoe de dagelijkse gang van zaken binnen de
vereniging geregeld is.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen plaatsvinden tijdens de Algemene
Leden Vergadering en slechts dan wanneer bij de oproep voor deze vergadering is vermeld
dat er een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement voorligt. Een afschrift van
de voorgestelde wijziging(en) moet ten minste een week van tevoren aan de leden per mail
ter inzage worden toegestuurd. De wijziging wordt aangenomen bij een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen is de wijziging
niet aangenomen.

IDENTITEIT
’t Juiste Tuig is een Amsterdamse vereniging die zich laat omschrijven als recht door zee, een tikje
rebels maar bovenal een sportieve club mensen die met elkaar willen roeien en die uitgaat van een
paar simpele basisregels.
1. De vereniging zijn we zelf, lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We dragen
allemaal bij in de lasten en de lusten.
2. We respecteren elkaar, jezelf, de omgeving en het materiaal waar we in roeien.
3. In en om het water hanteren we de regels van het BPR en daarmee goed zeemanschap.
HUISSTIJL
De vereniging streeft uniformiteit na ten aanzien van clubkleuren, logo, en kleding. De primaire
kleuren van de vereniging zijn gelijk aan die van het stadswapen van Amsterdam, te weten rood, wit
en zwart. Voor de sloepen kunnen ook de nautische kleuren marineblauw, wit en lichtgrijs worden
gebruikt.
Logo en de verenigingsnaam zijn altijd zichtbaar op clubkleding en op sloepen. Door de vereniging of
een sponsor ter beschikking gestelde kleding dient tijdens wedstrijden te worden gedragen.
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BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is geregeld via de oprichtingsakte en de daarin opgenomen
statuten. Het bestuur bepaalt het beleid en bewaakt de uitvoering hiervan.
•
•
•
•

•

Het bestuur vergadert met een minimum van 4 keer per jaar
Leden kunnen te allen tijde zaken agenderen bij het bestuur door middel van schriftelijke
aanmelding.
Ieder team levert een bestuurslid
De portefeuille indeling voor enkele primaire verantwoordelijkheden zijn
o Voorzitter: Voorzitten van de bestuurs- en de Algemene Leden Vergaderingen,
coördineren van de hele gang van zaken rond de vereniging, onderhouden van
externe betrekkingen en formaliseren van contract-afspraken.
o Penningmeester: Beheren en bij vergaderingen rapporteren van financiële stromen,
kas en boekhouding
o Secretaris: Verslaglegging van vergaderingen, behandelen van inkomende
(post)stukken, in- en externe communicatie binnen de vereniging (o.a. website),
voeren van de ledenadministratie en onderhouden van het archief.
o Bestuursleden kunnen een thematische (gedelegeerde) verantwoordelijkheid
hebben, zoals bijvoorbeeld roeien, wedstrijden, materiaal, sponsoring et cetera.
o Bestuursleden dragen het beleid uit naar de leden en teams.
Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden en/of
jegens haar leden. Deelname aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten geschied
voor elk lid geheel op eigen risico.

KLACHTENPROCEDURE
•

Indien een lid een klacht heeft over de gang van zaken binnen de vereniging, of een specifiek
voorval aangaande de vereniging, en de statuten noch het huishoudelijk reglement uitsluitsel
geven, zal het bestuur over de zaak een uitspraak doen. De uitspraak dient met absolute
meerderheid van stemmen van het bestuur gedaan te worden. Als het lid het oneens is met
het besluit van het bestuur kan hij/zij in beroep gaan bij de Algemene Leden Vergadering.
Beroep heeft geen schorsende werking. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zal de
Algemene Leden Vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een
uitspraak doen. Als het bestuur dit nodig acht, kan om deze reden de Algemene Leden
Vergadering vervroegd worden. Het bestuur verplicht zich om op schriftelijk verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende
gedeelte van het aantal stemmen in een voltallige algemene vergadering, een ALV uit te
roepen op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

LIDMAATSCHAP
•

•

Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat een lid of donateur, door ondertekening van het
lidmaatschapsformulier, akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en het
privacy beleid. Deze documenten zijn te lezen op de website van ’t Juiste Tuig.
Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31
december.
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•

•
•
•
•

Contributie dient voldaan te worden binnen 30 dagen na het daartoe gedane verzoek van het
bestuur. Nieuwe leden die zich na -respectievelijk- 1 juli of 1 oktober aanmelden betalen 50%
dan wel 25% van de jaarcontributie voor het resterende deel van het jaar.
Indien betalingen niet voldaan zijn kan een lid worden uitgesloten van deelname aan
trainingen en wedstrijden
Aspirant-leden krijgen 1 maand de gelegenheid om mee te roeien en te beoordelen of ze
definitief lid willen worden.
Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de vereniging,
restitutie wordt niet verleend.
Opzeggingen voor het aankomende verenigingsjaar dient te geschieden uiterlijk 30
november van het lopende verenigingsjaar.

TEAMS
•
•

•
•

Teams worden gevormd uit de leden. Dit kunnen dames, heren of mixed teams zijn. Een
team bestaat uit minimaal een volledige bemanning (9 of 11).
Een team kent 3 organisatorische rollen, te weten een teamcaptain, een coach en
bestuurslid. De teamcaptain ‘s taak is het managen van de operationele zaken en het
aanspreekpunt zijn voor het bestuur en de leden. De taak van de coach is het indelen van het
team. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor het uitdragen van het verenigingsbeleid. De
rollen worden door het team vanuit hun midden aangewezen en kunnen verenigd zijn in 1 of
meerdere personen.
Een sportend lid heeft een eigen verantwoordelijkheid in het beoordelen of hij/zij in een
goede gezondheid verkeert zodat hij/zij in staat is te roeien en/of te sturen.
Deelname aan een team behelst substantiële deelname aan roei- en andere clubgebonden
activiteiten.

GEDRAG
•

•

Ieder lid dient zich voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden en andere vereniging
gerelateerde activiteiten -met inbegrip van de communicatiekanalen- correct te gedragen
zodanig dat het materiaal, de naam van de leden en of de vereniging of de sponsoren niet in
diskrediet worden gebracht.
De leden spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

COMMUNICATIE
Binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van een diversiteit aan communicatiemiddelen. Het
staat de leden vrij in onderlinge overeenstemming, onder inachtneming van de algemene
gedragsregels, middelen naar keuze te gebruiken, echter voor het onderling dan wel naar derden
uitwisselen van (persoons)gegevens via deze communicatiemiddelen kan de vereniging in het kader
van -onder andere- de Algemene Verordening Gegevensbeheer geen verantwoording dragen.
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VLOOT, MATERIAAL EN VEILIGHEID
SLOEPEN
De vereniging heeft de beschikking over een drietal sloepen te weten ’t Kromhout, de Maaike en de
Moos.
GEBRUIK SLOEPEN
•
•

•
•

•
•

•

De sloepen zijn beschikbaar voor de leden om in teamverband te kunnen trainen of
wedstrijden te roeien.
De leden dienen ervoor te zorgen dat de sloep na een training of wedstrijd goed wordt
afgemeerd en zodanig dat deze weer gebruiksklaar, schoon en in ordelijke staat is
achtergelaten.
Riemen, dollen, helmstok, reddingsmiddelen, verlichting enz. horen weggeborgen te zijn op
de daartoe bestemde plaatsen.
Voor leden bestaat de mogelijkheid, na voorafgaande toestemming van het bestuur, tegen
een door het bestuur te bepalen vergoeding een sloep voor niet commerciële doeleinden te
gebruiken.
Het bestuur kan door middel van een beleid besluiten de sloepen buiten de vereniging
beschikbaar te stellen, verenigingsactiviteiten genieten in de regel daarbij voorrang.
De sloepen worden door de vereniging WA verzekerd. Leden en andere deelnemers aan
trainingen, wedstrijden of andere clubgebonden activiteiten dienen zich ervan bewust te zijn
dat er sprake is van een zekere “risicoaanvaarding”. Deelnemers aan eerder omschreven
activiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van een toereikende WA, zorg en/of
ongevallen verzekering.
Groot onderhoud aan de boten geschiedt bij voorkeur in de winter. Ieder lid is verplicht zich
hiervoor in te spannen met als doel om de sloep in een zo kort mogelijke tijdspanne opnieuw
vaarklaar te krijgen.

STUREN
•
•
•
•
•

Het bestuur bepaalt de geschiktheid van de stuurlieden.
Wedstrijden en-of externe activiteiten worden uitsluitend gestuurd door - door het bestuur
aangewezen- bekwame stuurlieden
Trainingen mogen door ieder lid worden gestuurd, mits onder supervisie van een bekwame
stuurman/vrouw.
Tijdens het roeien is de stuurman/vrouw verantwoordelijk voor het veilig varen van de sloep.
Roeiers zijn verplicht de commando’s van de stuurman/vrouw op te volgen.
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VEILIGHEID
•

•

Ieder lid neemt de veiligheidsregels in acht zoals beschreven in de roei- en stuurinstructie
‘Roeien bij ‘t Juiste Tuig’ en in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), die te vinden zijn via
de website van ’t Juiste Tuig.
Op- of aanmerkingen ten aanzien van veiligheid dienen leden aanhangig te maken bij het
bestuur.

SCHADE
•
•
•

Ingeval van schade, defecten, overmatige slijtage of breuk dient de verantwoordelijke ploeg
hier onverwijld melding te maken bij het bestuur.
Het bestuur onderneemt stappen om deze schade zo snel mogelijk te herstellen.
Schade aan de boten of het materiaal, opzettelijk veroorzaakt dan wel als gevolg van
bewuste roekeloosheid, kan door de vereniging op het lid die de schade heeft veroorzaakt
worden verhaald.

ROEIEN
TRAININGEN
•

Voor een training dient een stuurman/vrouw aanwezig te zijn en dienen minimaal de helft
van het aantal dollen (roeiplaatsen) bezet te zijn. Bij uitzondering (en ter beoordeling door de
stuurlieden) kan met de helft min 1 roeiers worden gevaren.

WEDSTRIJDEN
•

Het bestuur wijst de wedstrijd-teams aan.

•

Deelname aan wedstrijden kan alleen geschieden na substantiële deelname aan
roeitrainingen van de vereniging.

•

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdteam en de te
hanteren selectiecriteria. De meest gangbare regel hierbij is dat degenen die de meeste
trainingen in teamverband hebben gedaan, de bemanning vormt bij de wedstrijd(en).

•

Als een wedstrijdteam niet compleet is, zal in eerste instantie leden binnen het ledenbestand
van ’t Juiste Tuig aanvulling gezocht worden.

•

De teamcaptain stelt in overleg met de teamleden vast aan welke wedstrijden het team wil
deelnemen en in welke samenstelling.

•

Het team zorgt zelf voor samenstelling- en beheer van een budget voor startgelden en
verzorgt zelf inschrijvingen en betalingen aan wedstrijden.

•

Kosten gemaakt voor wedstrijden worden hoofdelijk over de deelnemers omgeslagen.

Aldus behandeld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de ASRV ’t Juiste Tuig, te
Amsterdam d.d. 4 maart 2019.
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