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Inleiding 
 
Dit huishoudelijk reglement is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk “I Aanvullend op de artikelen uit de statuten” wordt per artikel uit de statuten 
aangegeven of daar een aanvulling op zijn plaats is.  
 
 

I. Aanvullend op de artikelen uit de statuten 
 
 

1. Artikel 1 Naam en zetel   
 
Geen aanvulling. 
 
 

2. Artikel 2 Duur      
 
Geen aanvulling. 
 
 

3. Artikel 3 Doel 
 
Geen aanvulling. 
 
 

4. Artikel 4 Boekjaar 
 
Geen aanvulling. 
 
 

5. Artikel 5 Inrichting 
 
Geen aanvulling. 
 
 

6. Artikel 6 Leden 
 
Leden kunnen zich aanmelden vanaf de leeftijd van 4 jaar. Aanmelding geschiedt via een 
formulier op de website. Bij inschrijving moet meteen inschrijfgeld worden betaald.  
 
 

7. Artikel 7 Ondersteunende leden  
 
Dit type leden is niet meer van toepassing (donateurs zijn geen leden). 
 
 

8. Artikel 8 Verplichtingen van de leden 
 
Geen aanvulling. 
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9. Artikel 9 Tuchtrechtspraak 
 
De maximum tuchtrechtelijke boete zoals genoemd in de statuten artikel 9 lid 5 is vastgesteld 
op € 50,00. 
 
De schorsing genoemd in de statuten in artikel 6 lid 6 is vastgesteld tot een maximum 
periode van 2 maanden. 
 
 

10.  Artikel 10 Contributie 
 
Tarieven: 
De contributietarieven per 1 januari 2020 bedragen:  
 
Elementair Zwemmen (zwemlessen voor diploma’s) 
Zwemlessen van 45 minuten per week € 210 per jaar 
Zwemlessen van 30 minuten per week € 180 per jaar 
  
Conditiezwemmen 
Trimzwemmen (30 minuten op donderdag) € 180 per jaar  
Brevetzwemmen € 240 per jaar 
  
Wedstrijdzwemmen 
Wedstrijdzwemmen, alléén Training € 270 per jaar 
Wedstrijdzwemmen jeugdleden (t/m 11 jaar*) met startvergunning € 300 per jaar 
Wedstrijdzwemmen sr.-leden (12 jaar* en ouder) met startvergunning € 330 per jaar 
  
Waterpolo 
Waterpolo, alléén Training € 270 per jaar 
Waterpolo jeugdleden (11 jaar* en jonger) met startvergunning € 330 per jaar 
Waterpolo sr.-leden (12 jaar* en ouder) met startvergunning € 420 per jaar 
  
Inschrijfgeld 
Bij het toetreden tot de vereniging als zwemmend lid: € 10,00 éénmalig 
 
* Leeftijd op 31 december van het huidige boekjaar.  
 
Zo nodig worden deze bedragen, uitgezonderd het inschrijfgeld, ieder boekjaar geïndexeerd 
op basis van de te verwachten prijsverhoging van met name de badhuur en de kosten 
verbonden aan het lidmaatschap van de K.N.Z.B. 
 
De jaarbedragen worden na indexering  op gehele euro’s, deelbaar door drie, afgerond. 
Andere contributiewijzigingen of wijzigingen in het contributiestelsel dienen vóóraf door de 
Algemene vergadering goedgekeurd te worden. 
 
Het bestuur kan leden die als vrijwilliger voor de vereniging werkzaamheden verrichten 
ontheffen van (gedeeltelijke) contributieplicht, conform de bepalingen in het ‘Waarderingen, 
Vergoedingen en Kortingenbeleid’ van de vereniging. 
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11.  Artikel 11 Einde lidmaatschap    
 
Toevoeging:  
 
Elementaire leden 
Elementaire leden hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Er dient te worden 
opgezegd middels een formulier in te leveren bij de balie, of via een e-mail naar de 
ledenadministratie. Het lid dient op te zeggen met vermelding van naam en lidnummer. 
 
Elementaire leden welke een diploma halen bij het ABC kunnen bij het behalen van hun 
diploma direct opzeggen. Bij het aanmelden voor het diplomazwemmen moet er dan wel 
worden opgezegd volgens bovenstaande wijze. De opzegging gaat in per eerste van de 
volgende maand. 
 
Conditiezwemmers 
Conditiezwemmers kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 
 
Wedstrijdzwemmen 
Wedstrijdzwemmers kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 
 
Waterpolo 
Een waterpoloseizoen duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Competitiespelende waterpoloers 
kunnen opzeggen tot 1 april (opzegging gaat per 1 juli in). Trainingsleden hebben een 
opzegtermijn van 3 kalendermaanden. 
 
 

12.  Artikel 12 Bestuur  
 
Geen aanvulling. 
 
 

13.  Artikel 13 Bestuurstaak 
 
De volgende commissies (zie lid 3, regel 1) zijn benoemd: 

1 De commissie Elementair Zwemmen regelt de gang van zaken met betrekking tot het 
elementair zwemmen en conditiezwemmen.  

2 De commissie Wedstrijdzwemmen regelt de gang van zaken met betrekking tot het 
recreatief wedstrijdzwemmen. 

3 De commissie Waterpolo regelt de gang van zaken met betrekking tot het waterpolo. 
4 De Redactiecommissie verzorgt de uitgave van het jaarlijkse digitale informatieboekje 

en periodieke nieuwsbrieven en beheert de website van de vereniging. 
5 De Kampcommissie organiseert het jaarlijks te organiseren kamp voor alle junior 

wedstrijdzwemmen- en waterpololeden.  
6 De Activiteitencommissie organiseert overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld een 

jubileum, een kerstborrel en een vrijwilligersdag. 
7 De Klachtencommissie onderzoekt en behandelt klachten en signalen met betrekking 

tot ongewenst gedrag en andere hoogopgelopen klachten volgens het 
klachtenreglement.  

 
De voorzitters van de commissies genoemd onder lid 1, 2 en 3 zijn tevens lid van het 
bestuur. 
 
Het bestuur kan zich laten bijstaan door één of meerdere adviseurs. 
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14.  Artikel 14 Vergaderingen van bestuur en dagelijks bestuur 
 
Geen aanvulling. 
 
 

15. Artikel 15 Vertegenwoordiging 
 
Geen aanvulling. 
 
 

16.  Artikel 16 Rekening en verantwoording  
 
Geen aanvulling. 
 
 

17.  Artikel 17 Algemene vergadering   
 
 Geen aanvulling. 
 
 

18.  Artikel 18 Samenstelling algemene vergadering  
 
Geen aanvulling. 
 
 

19.  Artikel 19 Besluitvorming algemene vergadering 
 
Aanvulling:  
Aan lid 5 wordt achter de laatste zin de volgende zin toegevoegd: 
“Bij schriftelijke stemmingen wordt vooraf door de voorzitter een stembureau benoemd.” 
 
 

20.  Artikel 20 Bevoegdheden algemene vergadering 
 
Geen aanvulling. 
 
 

21. Artikel 21 Statutenwijziging  
 
Geen aanvulling. 
 
 

22.  Artikel 22 Ontbinding en vereffening 
 
Geen aanvulling. 
 
 

23.  Artikel 23 Slotbepaling 
 
Geen aanvulling. 
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24.  Artikel 24 Inwerkingtreding 
 
Geen aanvulling. 
 
 

II. Vrijwilligers 
 
Binnen Aegir wordt gestreefd naar een actief vrijwilligersbeleid. Richtlijnen voor de 
functieomschrijving en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers zijn vastgelegd in het 
‘Vrijwilligersbeleid’ van de vereniging. Richtlijnen voor de prestaties die Aegir hier tegenover 
stelt zijn vastgelegd in het ‘Waarderingen, Vergoedingen en Kortingenbeleid’ (WVK) van de 
vereniging. 
 
 

III. Ensinkfonds 
 
De gelden uit de nalatenschap van dhr. G. Ensink (het Ensinkfonds) worden namens het 
bestuur door de penningmeester beheerd.  
 
 

IV. Slotbepalingen 
 
Dit reglement is afgeleid van de statuten van Zwem- en Polovereniging Aegir vastgelegd op 
22 maart 1994. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen van de 
vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
Dit reglement treedt in werking op 27 november 2019.  
 
 
 

o-o-o-o-o 


