NEDERLANDSE STUDENTEN ROEIFEDERATIE

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Secretaris

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
Domicilie
Artikel 1.
De Nederlandse Studenten Roei Federatie is gevestigd te Amsterdam. Zij houdt
mede kantoor ten huize van de secretaris.
Begrippen

Artikel 4.
De secretaris:
1. maakt de notulen van de algemene vergaderingen;
2. voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur, draagt zorg
voor het houden van afschriften daarvan en bewaart deze, tezamen met de
ingekomen stukken, in het archief;
3. draagt zorg voor het beheer van het archief;
4. draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergaderingen;
5. draagt zorg voor de bekendmaking van veranderingen in of aanvullingen op de
statuten en reglementen.
Penningmeester

Artikel 2.
In dit reglement wordt verstaan onder:
"de vereniging" of "de NSRF":
de Nederlandse Studenten Roei Federatie.
"statuten":
de statuten van de NSRF.
"bestuur":
het bestuur van de NSRF.

HOOFDSTUK II
BESTUUR
Voorzitter
Artikel 3.
1. De voorzitter:
a. leidt de algemene vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast,
behoudens het recht van de algemene vergadering daarin veranderingen
aan te brengen;
b. heeft het recht beraadslagingen te sluiten indien hij meent dat de vergadering
voldoende is voorgelicht, doch is verplicht de beraadslaging te heropenen
indien de vergadering dit met tenminste tweederde van het totaal aantal
uitgebrachte geldige stemmen verlangt;
c. heeft het recht vergaderingen en bijeenkomsten van alle tot de NSRF
behorende commissies bij te wonen of door een of meerdere bestuursleden
te laten bijwonen.
d. houdt toezicht op de uitvoering van taken die aan andere bestuursleden of
aan een commissie zijn toegewezen.
e. brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van de lotgevallen
van de NSRF en het door het bestuur gevoerde beleid gedurende het
afgelopen NSRF-jaar.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter.
3. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter diens functie waar en
bij diens ontstentenis een ander bestuurslid. De plaatsvervanger van de
voorzitter treedt in al diens rechten en plichten, zolang het waarnemen van de
functie duurt.
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Artikel 5.
1. De penningmeester:
a. beheert de gelden van de NSRF;
b. houdt boek van alle ontvangsten, uitgaven, vorderingen en schulden;
c. draagt verantwoordelijkheid voor alle van de NSRF uitgaande stukken
voorzover deze betrekking hebben op de uitvoering van de hierboven
genoemde taken;
d. brengt in de jaarvergadering verslag uit van de toestand der middelen en legt
daarbij over een begin- en eindbalans, een staat van vorderingen en
schulden en een verlies- en winstrekening over het afgelopen NSRF-jaar.
2. De penningmeester kan slechts aftreden nadat hem décharge is verleend voor
het door hem gevoerde financiële beleid, hetwelk hij op de jaarvergadering
verdedigt, en nadat zijn verslag is goedgekeurd. Het recht van goedkeuring en
het verlenen van décharge is voorbehouden aan de algemene vergadering.
Commissarissen
Artikel 6.
1. In het bestuur zal tenminste één commissaris zitting hebben, belast met de
organisatie van de Slotwedstrijden der NSRF.
2. In het bestuur zal tenminste één commissaris zitting hebben, specifiek belast met
de vertegenwoordiging van het wedstrijdroeien.
3. In het bestuur zal tenminste één commissaris zitting hebben, specifiek belast met
de vertegenwoordiging van het competitieroeien.
4. Andere commissarissen kunnen door de algemene vergadering worden
benoemd en met bepaalde taken belast.
Plaatsvervanging
Artikel 7.
1. Bij ontstentenis van de secretaris, de penningmeester of een commissaris zal
één der andere bestuursleden als zijn plaatsvervanger optreden.
2. De plaatsvervanger treedt in alle rechten en plichten van degene die hij vervangt,
zolang het waarnemen van de functie duurt.
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c. waarop meer dan één persoon of voorstel is aangegeven;
d. welke meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing, of welke
zijn ondertekend;
e. welke namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f. welke onleesbaar zijn.
Eveneens ongeldig zijn blanco uitgebrachte mondelinge stemmen.

Bestuurssamenstelling
Artikel 8.
Bij vervulling van vacatures in het bestuur wordt zoveel mogelijk een evenredige
vertegenwoordiging van de leden nagestreefd.

HOOFDSTUK III

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE VERGADERING

COMMISSIES

Vertegenwoordiging

Benoeming en schorsing

Artikel 9.
1. De leden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door natuurlijke
personen die zo mogelijk bestuurslid zijn van het lid dat zij vertegenwoordigen.
Niet-bestuursleden dienen een schriftelijke volmacht van hun verenigingsbestuur
over te leggen.
2. De afgevaardigden kunnen slechts één stem uitbrengen voor het lid dat zij
vertegenwoordigen.

Artikel 12.
1. Benoembaar tot lid van een commissie zijn meerderjarige natuurlijke personen
die lid of oud-lid van een der leden zijn.
2. De algemene vergadering kan te allen tijde leden van commissies schorsen of
ontslaan. Het bestuur kan leden van commissies, met uitzondering van de
kascommissie, schorsen.
Het Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien

Voorstellen
Artikel 10.
1. Indien een lid aan de algemene vergadering een voorstel wenst te doen zal het
dit voorstel - met redenen omkleed - uiterlijk één week voor de vergaderdatum
schriftelijk ter kennis aan het bestuur brengen.
2. Ter vergadering kan alleen worden gestemd over in de oproepingsbrief vermelde
voorstellen. Voorstellen betreffende punten welke niet in de oproepingsbrief zijn
vermeld kunnen met algemene stemmen in de beraadslagingen worden
opgenomen, tenzij zij een niet-vertegenwoordigd lid bepaaldelijk betreffen.
3. Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij naar de
mening van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder gaande
strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel, in welk geval het verst
strekkende voorstel het eerst in stemming wordt gebracht.
4. Besluiten betreffende toelating en ontzetting van leden, alsmede de vaststelling
van de jaarlijkse bijdrage der leden kunnen slechts worden genomen in een
vergadering waarin meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden
vertegenwoordigd is.

Artikel 13.
1. Het Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien (NOOC) is een commissie van
de NSRF als bedoeld in artikel 12.
2. Het NOOC heeft naast de doelen van de NSRF als bijzonder het doel:
a. het behartigen van de belangen van het competitieroeien in Nederland;
b. het bevorderen van het competitieroeien in Nederland;
c. het uitschrijven, organiseren, bevorderen en steunen van competitieroeievenementen in Nederland.
3. Onderwerpen die het competitieroeien raken worden zo veel mogelijk
gezamenlijk behandeld tijdens een aparte Algemene Vergadering. De
Commissaris, specifiek belast met de vertegenwoordiging van het
competitieroeien, zit deze vergadering voor, als ware hij de voorzitter. Tijdens
deze Algemene Vergadering legt deze commissie ook verantwoording af over het
door haar gevoerde financiële beleid.

HOOFDSTUK V

Stemmingen
Artikel 11.
1. In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een uit drie personen
bestaand stembureau. Nadat het invullen der stembiljetten heeft plaats gehad
worden deze bij het stembureau ingeleverd. Het stembureau opent de
stembiljetten en beslist onmiddellijk over de geldigheid van elk biljet.
2. Ongeldig zijn stembiljetten:
a. waarop niets of het woord "blanco" is ingevuld;
b. welke een persoon of voorstel niet duidelijk aanwijzen;

GELDEN
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Jaarlijkse bijdrage
Artikel 14.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de
hoogte door de jaarvergadering wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur.
2. De jaarlijkse bijdrage is ineens verschuldigd en dient voor 1 april van elk
NSRF-jaar te zijn voldaan
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Vrijstelling en wijzigingen
Beheer
Artikel 15.
1. Voor het aangaan van verplichtingen, die een bedrag van € 500,00 te boven
gaan, behoeft het bestuur de voorafgaande toestemming van de algemene
vergadering.
2. De algemene vergadering beslist op voordracht van het bestuur over de wijze
waarop de daarvoor in aanmerking komende gelden zullen worden belegd.
3. Het bestuur is verplicht de kascommissie desgewenst de kas en de waarden der
vereniging te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de
vereniging.

Artikel 20.
1. De algemene vergadering kan vrijstelling verlenen van ieder artikel van dit
huishoudelijk reglement of van andere reglementen, met uitzondering van artikel
11, lid 2 van het huishoudelijk reglement.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van het huishoudelijk
reglement of van andere reglementen.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde besluiten dienen genomen te worden met een
meerderheid van tenminste tweederde van het totaal aantal geldige stemmen.

Dit Huishoudelijk Reglement is geheel gewijzigd opnieuw vastgesteld door de
Algemene Vergadering van de Nederlandse Studenten Roei Federatie van 13
oktober 2006 te Utrecht.
Door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Studenten Roei
Federatie op 28 februari 2009 te Delft gewijzigd.

HOOFDSTUK VI
ORDE
Schorsing
Artikel 16.
De totale duur van een schorsing bedraagt ten hoogste drie maanden.
Boete
Artikel 17.
Een boete bedraagt ten hoogste € 100,00 per geval.

HOOFDSTUK VII
EVENEMENTEN
Artikel 18.
1. Jaarlijks organiseert de NSRF de "NSRF Slotwedstrijden" in een weekeinde vast
te stellen in overleg met de commissie Wedstrijden van de KNRB.
2. Op deze wedstrijden is van toepassing de "Financieel en Organisatorische
Regeling Slotwedstrijden" (FORS), zoals deze door de algemene vergadering is
vastgesteld.
Artikel 19.
1. Jaarlijks zal een van de leden het “NSRF Besturencongres” organiseren.
2. Op dit congres is van toepassing de "Financieel en Organisatorische Regeling
Besturencongres" (FORB), zoals deze door de algemene vergadering is
vastgesteld.
HOOFDSTUK VIII
SLOTBEPALINGEN
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