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Huishoudelijk reglement van de Zwem- en Waterpolovereniging Neptunus ‘58 

Artikel 1 Inleiding 

1) Het huishoudelijk reglement is opgesteld op basis van art. 23 van de statuten van Zwem en waterpolovereniging 

Neptunus ’58 gevestigd te Schijndel. Het omvat nadere regels omtrent lidmaatschap, contributie, inschrijfgeld, 

deelname aan trainingen, deelname aan wedstrijden, etc… 

Artikel 2 Lidmaatschap 

1) Leden hebben alle rechten en plichten die bij het lidmaatschap behoren zoals nader omschreven in de Statuten en 

uitgewerkt in dit huishoudelijk reglement. 

De vereniging kent de volgende vormen van lidmaatschap 

2) Actieve leden 

Actieve leden zijn leden die binnen de vereniging deelnemen aan een of meer sportdisciplines. Actieve leden worden 

onderscheiden in seniorleden, juniorleden en aspirant-leden. 

 Seniorleden zijn leden die op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt 

 Juniorleden zijn leden op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt maar jonger is 

dan 16 jaar is. 

 Aspirant-leden zijn juniorleden die op 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 10 jaar zijn. 

3) Hulpkader 

Hulpkader zijn niet sportende vrijwilligers die allerlei functies invullen nodig om de verenigingsactiviteiten uit te 

voeren. Hulpkader hebben dezelfde rechten en plichten als overige leden doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 

4) Ereleden 

Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van 

het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten en 

plichten als overige leden doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 

5) Leden van verdienste 

Leden van verdienste zijn leden die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het 

bestuur zijn benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als overige leden doch zijn vrijgesteld 

van contributiebetaling. 

6) Ondersteunende leden 

Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de vereniging verplichten tot het 

voldoen van een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het minimum door de algemene vergadering wordt bepaald en 

die door het bestuur als zodanig zijn aangenomen. Ondersteunende leden zijn geen leden van de vereniging als 

bedoeld in artikel 6 van de statuten en hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke aan hen bij of 

krachtens de statuten en reglementen van de vereniging zijn toegekend of opgelegd 

Artikel 3 Aanvraag nieuwe leden 

1) Inschrijving 

a) Leden worden ingeschreven na schriftelijke aanmelding middels het inschrijfformulier en acceptatie door het 

bestuur. 

b) Op het inschrijfformulier vult het nieuwe lid de benodigde persoons- en adresgegevens in en geeft de 

gewenste betalingswijze van de financiële bijdrage aan. 

c) Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de disciplineleider of een door de disciplineleider aangewezen 

kaderlid. 

d) Het nieuwe lid dient het inschrijfformulier te ondertekenen. In geval dat het nieuwe lid minderjarig is wordt 

ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). 

e) Eveneens wordt een exemplaar van dit huishoudelijk reglement verstrekt. 

2) Eerste financiële bijdrage 

a) De eerste financiële bijdrage bestaat uit het inschrijfgeld en de tot dan toe verschuldigde contributie en 

toeslagen. 

b) Leden die binnen het jaar dat deze zijn afgemeld weer opnieuw lid worden hoeven geen inschrijfgeld te 

betalen. 
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c) De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij aanmelding wordt de contributie berekend naar rato 

van de verstreken termijn. 

3) Ingang lidmaatschap 

Het lidmaatschap is van kracht na voldoening van de op dat moment geldende financiële verplichtingen. 

4) Automatische incasso 

   Het lid is verplicht de vereniging te machtigen voor betaling per automatische incasso. 

5) Wijzigingen 

Het lid is verplicht eventuele wijzigingen onmiddellijk schriftelijk dan wel bij e-mail te melden aan de secretaris. Het 

betreft hierbij: 

a) Adreswijzigingen (huis, telefoon e-mail). 

b) Ingeval van automatische incasso bankrekeningnummer. 

c) Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naamswijziging bij huwelijk. 

Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap 

1) Het lidmaatschap eindigt op de wijze zoals beschreven in artikel 11 van de statuten. Ontzetting uit het lidmaatschap 

kan geschieden zoals beschreven in artikel 9 lid 7 van de statuten. 

2) Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per e-mail te gebeuren bij de secretaris van de 

vereniging. 

3) De opzegtermijn bedraagt 1 maand. 

4). Wordt tussentijds het lidmaatschap opgezegd en is de verschuldigde financiële bijdrage nog niet voldaan dan moet 

deze alsnog betaald worden. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie. 

5)  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden onder het in artikel 11 van de statuten 

bepaalde. 

6) Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle aanspraken op de bezittingen van de vereniging. 

Artikel 5 Financiële verplichtingen 

1) Het inschrijfgeld en de hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

Indien hierover geen besluit wordt genomen blijft de hoogte gelijk aan de eerder vastgestelde bedragen. 

2) De jaarlijkse te betalen bedrag aan contributie en toeslagen is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

a) Basis contributie per leeftijdsgroep. 

b) Disciplinetoeslag per discipline en per leeftijdsgroep. 

c) Toeslag startvergunning per leeftijdsgroep. 

d) Toeslag extra discipline per leeftijdsgroep en per discipline. 

3) De contributie en toeslagen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling middels machtiging voor 

automatische incasso is verplicht. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan. 

a) Het totale bedrag van contributie en toeslagen wordt in 4 gelijke termijnen van de, door het lid opgegeven 

bankrekening, afgeschreven. 

b) De data voor automatische incasso zijn: 1 september, 10 november, 25 januari en 1 april. 

 

Artikel 6  Clubblad De Drietand 

Ieder lid wordt geacht de publicaties van het bestuur in het clubblad De Drietand, dan wel op de Website van de 

vereniging binnen 14 dagen gelezen te hebben en de daaraan verbonden regels na te leven. 

 

Artikel 7 Het publicatiebord 

1 0 Het publicatiebord is te vinden in de hal van het zwem bad direct na de toegangsdeur. 

2 Het publicatiebord is louter informatief. 

3 De disciplineleiders zijn verantwoordelijk wat op het bord wordt geplaatst. 

4 Aan informatie aanwezig op het publicatiebord kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 8 De Website 

1) De  website is louter informatief. 

2) Aan informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

3) De website beheerder is verantwoordelijk voor de website inhoud  

4) Het bestuur heeft in deze een controlerende taak 

Artikel 9 Zwembad 

1) Huisregels van het zwembad moeten worden nageleefd. Dit geld voor zowel de thuisbasis “zwembad De 

Molen Hey” als voor andere zwembaden ingeval bij uitwedstrijden en / of trainingen. 

2) Tijdens de trainings- en wedstrijduren mag er alleen gezwommen worden in de baden waar getraind wordt of 

waarin de wedstrijden worden gehouden. Het is niet toegestaan in de andere baden te zwemmen dan wel 
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pootje te baden. Deze baden zijn niet gehuurd en de vereniging neemt geen verantwoordelijkheid voor de 

gevolgen. 

3) Na gebruik van het zwembad wordt van de verenging verwacht dat het zwembad optisch schoon achter 

gelaten wordt. Dit wil zeggen: doorspuiten en droogtrekken van de gebruikte kleedlokalen door de laatste 

gebruikers 

4) Ook het materialenhok dient netjes achtergelaten te worden 

Artikel 10 Trainingen 

Tijdens de trainingen is het begeleiders van leden niet toegestaan zich rond het bad te begeven. Toekijken is alleen 

toegestaan vanaf de tribune. Alleen op zogenaamde kijkdagen en meezwemdagen wordt van deze regel afgeweken. 

Artikel 11 Afzwemmen 

Tijdens het afzwemmen is het begeleiders van leden niet toegestaan zich rond het bad te begeven. Toekijken is alleen 

toegestaan vanaf de tribune. 

Artikel 12 Waterpolo 

Het waterpolo wordt bedreven in startgemeenschap waterpolo Neptunus ’58 en Zegenwerp, kortweg SWNZ genoemd. 

SWNZ is een samenwerkingverband met zwem en waterpolo vereniging Zegenwerp uit St. Michielsgestel. Binnen dit 

verband is een eigen huishoudelijk reglement van kracht.  

Artikel 13 Kaderopleidingen 

1) Leden van de vereniging kunnen, indien zij dit wensen, in aanmerking komen voor een 

kader/trainersopleiding. De kosten zullen door de vereniging slechts worden vergoed als de cursist naar 

oordeel van het bestuur heeft aangetoond dat is deelgenomen en met goed gevolg is afgesloten  

2) De vergoeding van de cursuskosten zal worden betaald na het behalen van het diploma, mits alle benodigde 

papieren voor de subsidie-aanvraag bij de Jeugd Sportstichting Schijndel ter beschikking zijn gesteld. 

3) De cursist zal tenminste gedurende die drie jaren zijn/haar diensten als trainer/kaderfunctionaris, 

redelijkerwijs verdeeld in uren per week, aan de leden der vereniging beschikbaar stellen. Tussentijdse 

beëindiging of niet nakomen van deze regels heeft ontbinding van de overeenkomst tot gevolg. 

4) De reiskosten voor het volgen van de cursus worden vergoed op basis van de vergoeding die is vastgesteld 

door de KNZB. 

Artikel 14 Tuchtrechtelijke boete 

1) Indien een lid of een ander persoon die bij de vereniging is aangesloten zich tijdens wedstrijden en toernooien 

schuldig maakt aan grof optreden of wangedrag, moet hij de daaruit voortvloeiende boete zelf betalen. 

2) Het bestuur kan beslissen dat de vereniging de boete voor haar rekening neemt. Het bestuur neemt die 

beslissing alleen indien op grond van bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet kan worden geëist dat 

de betrokkene de boete(s) zelf voor zijn/haar rekening neemt. 

Artikel 16 Schorsing 

1) Indien een lid of een ander persoon die bij de vereniging is aangesloten zich tijdens wedstrijden en toernooien 

schuldig maakt aan grof optreden of wangedrag, worden de daaruit voortvloeiende schorsingen door de 

vereniging overgenomen. 

2) Als de schorsing het meedoen met wedstrijden betreft kan het lid gewoon met trainingen mee blijven doen. 

Artikel 17 Slotbepaling 

Dit reglement treedt in werking op het tijdstip van aanneming door de Algemene Ledenvergadering waarmee alle 

vroegere reglementen vervallen. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. 

Het bepaalde in artikel 23 van de statuten is van overeenkomstige toepassing. 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2011. 

 

Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Leden die zich door zulk een beslissing benadeeld 

voelen, kunnen daar tegen in beroep gaan tijdens de algemene ledenvergadering. 

 


