
Modelbouwclub “Replica” 

Huishoudelijk reglement 2022 

 

Algemeen 
 

Artikel 1 De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement.  

 

Artikel 2 In de gevallen waarin de Statuten niet voorzien, is het Huishoudelijk Reglement van 

toepassing. 

 

Artikel 3 De volgende afkortingen zullen in dit huishoudelijk reglement voorkomen: 

• ST    = Statuten  

• HR   = Huishoudelijk Reglement  

• ALV  = Algemene Leden Vergadering 

• BLV  = Buitengewone Leden Vergadering 

  



Middelen 
 

Artikel 4 De op de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie dient uiterlijk voor 1 april van elk 

kalenderjaar te worden voldaan bij de penningmeester. Met dien verstande dat de 

verschuldigde uiterlijk voor de 2de vaardag zijn/haar contributie voldaan te hebben. 

Indien er een persoonlijk afspraak is gemaakt met het bestuur mag hiervan afgeweken 

worden. Bij niet tijdige betaling treedt automatisch schorsing op tot het tijdstip waarop 

alsnog de achterstallige contributie op de rekening van de penningmeester is 

bijgeschreven. 

 

Artikel 5 Nieuwe leden betalen de contributie en het inschrijfgeld bij aanmelding als lid. Vind de 

aanmelding plaats na vaardag 5 dan is over het resterende deel van het jaar slechts 50 % 

contributie verschuldigd. Nieuwe leden zijn éénmalig een door de A.L.V vast te stellen 

bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd. 

 

Artikel 6 In bepaalde gevallen is restitutie van contributie mogelijk, dit ter beoordeling van het 

bestuur. 

 

Artikel 7 De vereniging kent Ereleden. De ALV kan met een meerderheid van 2/3 van de geldig 

uitgebrachte stemmen besluiten een natuurlijk c.q. een rechtspersoon, dat zich bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt te benoemen tot Erelid. De voordracht tot deze benoeming 

kan geschieden door het bestuur of door minimaal 5 gewone leden. Ereleden hebben alle 

rechten en plichten van een gewoon lid, doch zijn geen contributie verschuldigd en 

hebben gratis toegang tot alle activiteiten georganiseerd door de vereniging. Het 

Erelidmaatschap vervalt op grond van het artikel 8 van de Statuten. 

 

Artikel 8 De vereniging kent donateurs die een bijdrage per jaar betalen. Deze bijdrage bedraagt 

minimaal 5,00 euro per jaar. Donateurs kunnen niet deelnemen aan wedstrijden en 

hebben geen stemrecht op de A.L.V. Voor deelname aan demonstraties of andere door 

de vereniging georganiseerde activiteiten kan het bestuur per activiteit of donateur 

anders beslissen. Op deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

 

Artikel 9 De vereniging kent onderscheid in junior en seniorleden. Juniorleden krijgen de status 

van senior lid vanaf 1 januari van het kalenderjaar nadat zij 17 jaar zijn geworden. 

 

Artikel 10 De leden van de vereniging zijn verplicht:  

1. Zich te houden aan de voorschriften als omschreven in de ST,HR en andere 

reglementen mits door de ALV of BLV bekrachtigd.  

2. Adreswijzigingen tijdig door te geven aan het secretariaat. 

3. De schade, door hen veroorzaakt aan eigendommen van derde of van de vereniging 

te vergoeden. Deze vergoeding wordt door het bestuur beoordeeld, c.q vastgesteld. 

De vereniging is echter nooit aansprakelijk.  

4. Na activiteiten van de vereniging de gebruikte faciliteiten onbeschadigd en 

opgeruimd achter te laten. Mocht toch schade zijn ontstaan zal artikel 11 lid C van dit 

HR van kracht zijn, dit ter beoordeling van het bestuur. 



5. Bij het beëindigen van het lidmaatschap alle door de vereniging ter beschikbaar 

gestelde en aan de vereniging toebehorende artikelen in te leveren bij de secretaris. 

Bij niet nakomen van deze verplichting is artikel 11,lid C van toepassing. 

6. Gewezen leden mogen zonder toestemming van het bestuur niet deelnemen aan een 

tentoonstelling of ander evenement van de vereniging. 

7. Het is leden van MBC Replica niet toegestaan om zonder toestemming van het 

bestuur deel te nemen aan wedstrijden, demo’s, tentoonstellingen e.d van andere 

verenigingen onder de vlag van MBC Replica. 

8. Alle leden nemen tijdens vaardagen, demo’s, tentoonstellingen deel op eigen risico. 

Tevens geschiedt het meegeven van boten en persoonlijke eigendommen aan 

medeclubleden voor het vervoer van-en-naar evenementen op eigen risico. 

  



Bestuur 
 

Artikel 11 Door het bestuur en de leden kunnen kandidaten aangesteld worden. De vergadering is 

echter vrij ieder ander uit de leden te kiezen die zij wenst, middels open verkiezingen. 

Gekozen wordt hij/zij die uiteindelijk een meerderheid van de stemmen op zich weet te 

verenigen en daar zelf mee akkoord is. 

 

Artikel 12 Naast de voorzitter verdelen de overige bestuursleden de overgebleven taken, waarbij  

de penningmeester de geldmiddelen dient te beheren en tot een maximum bedrag van 

100,00 euro bevoegd is om zelf te tekenen. De secretaris onderhoudt de 

Correspondentie, verzorgd de notulering en treed in ieder voorkomend geval als 

vervanger op. 

 

Artikel 13 De voorzitter leidt de vergadering, stelt daarin de orde van de dag vast en heeft het recht 

discussies te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is 

verplicht ze weer te openen, indien minstens 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden 

zich ervoor verklaren. Hij kan alle stukken van de vereniging, zo hij zulks verlangt, mede 

ondertekenen en is bij voorkomende gelegenheden de representatieve 

vertegenwoordiger van de vereniging. 

 

Artikel 14 Bestuursleden treden om de 3 jaar af waarbij het ene jaar de voorzitter, de beide 

daaropvolgende jaren de overige bestuursleden. Bij tussentijdse vervanging treedt het 

nieuw gekozen bestuurslid in de plaats van de afgetredene. 

 

Artikel 15 Bij het en bloc aftreden van het bestuur is het verplicht aan te blijven tot door het 

aftredende bestuur uitgeschreven BLV een nieuw bestuur is gekozen. Het aftredend 

bestuur is slechts bevoegd tot uitvoeren van reeds genomen besluiten en mag geen 

nieuwe activiteiten meer ondernemen als bestuur van de vereniging. 

 

Artikel 16 Wil een bestuurslid tussentijds bedanken voor zijn functie binnen het bestuur moet hij/zij 

dit minstens 3 maanden tevoren schriftelijk mededelen aan het bestuur van de 

vereniging, waarna het zittend bestuur in overleg met het bestuurslid wat wil bedanken 

een datum zal afstemmen waarna het latend bestuurslid geen bestuurlijke verplichtingen 

voor de verenigingen meer heeft. 

 

Artikel 17 Bij tussentijds bedanken van een bestuurslid kiest het bestuur uit haar midden een 

plaatsvervanger, die op de eerstvolgende ALV aftreed. In deze vacature moet 

onmiddellijk worden voorzien en worden gecommuniceerd naar alle leden van de 

vereniging. 

 

Artikel 18 Bij staken van stemmen bij verkiezing tot bestuur of commissieleden wordt de 

aftredende functionaris als herkozen beschouwd. De aftredende functionaris dient 

hierbij aan te geven of hij/zij aftredend/herkiesbaar of aftredend/niet herkiesbaar is. 

 

Artikel 19 Indien leden of bestuursleden in opdracht van de vereniging deelnemen aan daarvoor in 

aanmerking komende evenementen en activiteiten kunnen de gemaakte kosten worden 

vergoed op een door het bestuur te bepalen wijze.  



Vergaderingen 
 

Artikel 20 Het bestuur organiseert minstens tweemaal per jaar een ALV. Naar behoefte kan dit 

aantal uitgebreid worden. 

 

Artikel 21 Op de voorjaarsvergadering wordt uitgebracht: 

 

1. Het jaarverslag van de secretaris 

2. Verslag kascontrole commissie 

3. Het jaarverslag van de penningmeester 

4. Verkiezing kas commissie (2 man + 1 reserve) 

5. Op elke ALV zal als vast agendapunt de gelegenheid zijn voor leden 

 

Op de najaarsvergadering komt in ieder geval aan de orde: 

1. De bestuursverkiezing 

2. Bespreken vaarkalender voor het komende jaar 

3. Bespreken parcours voor het komende jaar 

  



Activiteiten en evenementen 
 

Artikel 22 Onze vereniging zal op zondagen en dagen welke als zodanig gevierd worden geen 

wedstrijden van uitsluitend leden onderling en/of zelfstandig tentoonstellingen 

organiseren. 

 

Artikel 23  

 

1. Het is de bedoeling dat iedereen de clubcompetitie met zijn/haar eigen boot/boten 

vaart. Dus geen geleende boot om voor de puntentelling het parcours te varen. 

2. De clubboot mag voor de periode van maximaal 1 jaar door clubleden die door 

tijdelijke omstandigheden geen boot hebben gebruikt worden. Omdat het 

onmogelijk is alle probleemgevallen die hiermee bedoelt worden waterdicht te 

omschrijven zal het bestuur in voorkomende gevallen in overleg met de betrokkene 

een beslissing nemen. 

3. Men mag met meer dan 1 boot aan de clubcompetitie meedoen. De boot met het 

hoogste aantal punten telt mee voor een prijs. Dit om te voorkomen dat iemand de 

1e,2de en 3de prijs zou kunnen halen. Het is ook mogelijk om met 2 boten in 1 klasse 

te varen doch voor aanvang van de 1e manche van het seizoen dient men aan te 

geven welk schip mee doet voor de clubcompetitie. 

4. Het is niet toegestaan om bij de clubcompetitie gebruik te maken van actioncamera’s 

(GoPro e.d.) of andere hulpmiddelen, waaruit een voordeel gehaald kan worden bij 

het varen van het parcours. Bij onduidelijkheden treed de vaarcommissie op als 

beslissend orgaan. 

5. Per vaardag mag men twee manche’s per schip varen. Iemand die in de a, b en c 

klasse vaart kan maximaal 6 keer varen. In iedere klasse dus 2 manche’s.  

6. In totaal worden er 10 vaardagen georganiseerd waarvan de beste 5 beste vaardagen 

tellen voor de klassering in de clubcompetitie. Bij gelijk eindigen in het klassement 

wordt gekeken naar de 6e vaardag. 

 

Artikel 24 De vaarcomissie verzorgt de administratie van de puntentelling en stelt aan het eind van 

de competitie een totaallijst op. De lijst met behaalde punten zal tot aan minimaal het 

begin van het volgend vaarseizoen bewaard worden. 

 

Artikel 25 Tijdens het parcoursvaren mogen vrij varende schepen niet door het parcours varen. Er 

mag alleen door het parcours gevaren worden om weg te varen of om te komen, mits de 

andere leden/schepen niet gehinderd worden. 

 

Artikel 26 Tijdens de normale vaardagen (volgens de vaarkalender) is het voor schepen die sneller 

kunnen varen dan 15 km/u, niet toegestaan tegelijk met andere schepen te varen. Er zal 

dan apart gelegenheid zijn om daarmee te varen. 

 

Artikel 27 Op Whatsapp groepsapp zijn regels van toepassing die gelden voor alle leden: 

 



1. Beperk je tot boodschappen die voor de hele groep zijn 

Wil je iemand persoonlijk iets vragen? Stuur dan een privé bericht. 

 

2. Houd het zakelijk 

Een grapje al snel verkeerd opgevat worden. Vooral als de groep groot is, is er altijd 

wel eentje die jouw humor niet kan waarderen. 

 

3. Houd op met smileys 

Een groot deel van de berichtjes die naar een app-groep worden gestuurd, bestaat 

uit smileys. Ondertussen blijft de mobiele telefoon maar piepen en storen. Het zou al 

veel schelen als jij daarmee stopt. Weet je niets beter dan iets via een smiley te 

zeggen? Zeg dan niets. 

 

4. Druk niet te snel op enter 

Soms wil je heel enthousiast reageren op een appje. Dat doe je dan zo snel dat je een 

spelfout maakt. Of je drukt al op ‘enter’ voordat het bericht klaar is. Hierna moet je 

nog een bericht sturen, om de spelfout te herstellen of het bericht af te maken. 

Hierdoor worden de groepsleden weer gestoord. Dit kun je makkelijk voorkomen 

door af en toe tot 10 te tellen en het berichtje nog even na te lezen voordat je op 

‘enter’ drukt. 

 

5. Houd het netjes 

Post geen vloeken en schuttingtaal. Roddel niet over leden, of ze nou in de 

WhatsApp-groep zitten of niet. Maak niemand belachelijk. Voorkom alles wat op 

digitaal pesten lijkt. Want al houd je je perfect aan de andere regels, als je hier in de 

fout gaat ben je de WhatsApp-groep niet waardig. En mag de beheerder je zo snel 

mogelijk verwijderen. 

 

Artikel 28 Tijdens evenementen en vaardagen worden er door derden of eigen leden foto’s 

gemaakt. Deze foto’s worden vaak gebruikt om verslag uit te brengen voor degene die er 

niet bij zijn en een impressie te geven van de vaardag voor belangstellende. Via internet 

en andere media worden deze foto’s verspreid. Aangezien dit publieke locaties zijn en 

dusdanig veel mensen op afkomen hoeft een fotograaf hier geen toestemming te  vragen 

om foto’s nemen. Als lid ben je er van bewust dat er elke vaardag foto’s worden gemaakt 

waar je bewust of onbewust op kan komen. Wel eisen we van leden die foto’s maken 

hier met respect mee om te gaan. Plaats geen foto’s die de privacy kunnen schenden of 

een persoon in een slecht daglicht zet. 

  



Tot slot 
 

Artikel 29 Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen slechts geschieden op een A.L.V met 

een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 30 In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, treedt het bestuur als 

beslissend orgaan op. 


