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Kano Club Rotterdam 

Huishoudelijk Reglement 
Datum: 1 juli 2022 

Het Huishoudelijk Reglement is een uitvoeringsreglement conform de statuten van de Kano 

Club Rotterdam. Het Huishoudelijk Reglement legt regels vast betreffende de leden en 

het gebruik van de clubaccomodatie en faciliteiten. 

Referentie documenten: 

[1] Statuten - Kano Club Rotterdam - 1 juli 2022 

Inhoud: 

A. Lidmaatschap en contributies 

B. Clubaccommodatie 

C. Botenstalling 

D. Clubboten 

E. Vaarveiligheid 

F. Vrijwilligers 

G. Kantine 

H. Slotbepalingen 

A. Lidmaatschap en contributie 

A.1 De Statuten onderkennen de overeenkomst van lidmaatschap en de overeenkomst van 

begunstiging waarmee personen zich aan de vereniging kunnen binden als 

respectievelijk Leden en Begunstigers. 

A.2 De Statuten onderscheiden Leden naar Gewoonleden van 18 jaar en ouder, en Jeugdleden 

die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. 

A.3 Verantwoordelijkheid voor en toezicht op jeugdleden die de leeftijd van 16 jaar nog niet 

hebben bereikt 

A.3.a Een jeugdlid dat de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft, kan alleen samen met een 

ouder, grootouder of verzorger lid zijn van de vereniging, waarbij de ouder, grootouder 

of verzorger verantwoording draagt voor het jeugdlid. 

A.3.b De ouder, grootouder of verzorger van een jeugdlid dat de leeftijd van 16 jaar nog niet 

bereikt heeft, houdt op de vereniging en tijdens activiteiten op de vereniging toezicht op 

het jeugdlid. 

Tijdens bepaalde activiteiten op de vereniging kan het toezicht van de ouder, grootouder of 

verzorger overgedragen worden naar een Gewoonlid. 

In individuele gevallen kan in overleg met het bestuur hiervan afgeweken worden. 

A.4 Jeugdleden veranderen naar Gewoonleden wanneer zij de 18-jarige leeftijd bereikt 

hebben. 

A.5 Leden en Begunstigers ontlenen aan hun overeenkomst met de vereniging rechten en 

plichten die in de volgende tabel zijn verwoord. 
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Overeenkomst 

Type 

AV 

stemmen 

AV 

spreken 

Activiteiten 

Actief 

Activiteiten 

passief 

Gebruik 

faciliteiten 

Bijdrage 

financieel 

Bijdrage 

in werk 

Gewoonlid Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Jeugdlid Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

Begunstiger Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee 

Erelid** Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee 

* Jeugdleden van 16 en 17 jaar kunnen zelfstandig stemmen op de AV. Jeugdleden jonger 

dan 16 jaar kunnen hun stem uitbrengen via hun wettelijk vertegenwoordiger. 

** Een Erelid is geen lid omdat er geen overeenkomst van lidmaatschap is. Een erelid is een 

onderscheiding aan een persoon op basis van verdienstelijkheid in het verleden voor de 

vereniging. Een persoon die de onderscheiding Erelid krijgt, kan maar hoeft geen lid 

van de vereniging te zijn. Wanneer een persoon die Erelid is, wil kanovaren en 

stemmen op de AV, dient hij ook Gewoonlid te zijn. 

A.6 Personen die lid wensen te worden, dienen een verzoek tot lidmaatschap in bij het 

bestuur met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. 

A.7 Een verzoek tot lidmaatschap wordt gedurende een (1) maand via een publicatiemedium 

aan de leden getoond. 

a. Het bestuur kan tot een maand na indiening het verzoek tot lidmaatschap afwijzen. 

b. In geval van afwijzing stelt het bestuur het kandidaatlid daarvan met redenen omkleed 

op de hoogte. 

A.8 Personen die begunstiger wensen te worden, melden zich aan bij het bestuur met gebruik 

van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. 

A.9 Het verenigingsjaar voor een overeenkomst van lidmaatschap of begunstiging loopt van 

1 januari tot en met 31 december. De contributie of begunstiging dient voldaan te 

worden tot het einde van het lopende verenigingsjaar. 

A.10 De contributies voor nieuwe leden worden berekend naar rato van het aantal maanden 

tot einde jaar, inclusief de lopende maand. 

A.11 Leden en Begunstigers kunnen hun overeenkomst met de vereniging te allen tijde 

beëindigen met een schriftelijke opzegging aan het bestuur, onder inachtneming van 

een opzegtermijn van vier (4) weken. 

a. Bij opzegging wordt het lid of de begunstiger gevraagd naar de reden van opzegging. 

b. Wanneer het lidmaatschap gedurende het jaar wordt opgezegd, wordt geen restitutive 

verleend. 

A.12 Overeenkomstig ST.11.1 worden de volgende contributiecategorieën onderkend: 

- Standaard. Voor leden van 18 jaar en ouder. 

- Student. Voor leden van 16 jaar en ouder die een voltijdstudie volgen. 

- Jeugd. Voor leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben. 

- Begunstiger. Voor begunstigers. 

 

a. De bedragen per contributiecategorie worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene 

Vergadering. 

b. Overeenkomstig ST.11.2 kan het bestuur in bijzondere gevallen gehele of 

gedeeltelijke ontheffing van contributie verlenen. 

A.13 Een lid mag tot twee introducés gelijktijdig meenemen naar de clubaccommodatie en 

terrein. 
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a. Onder begeleiding van het lid mogen de introducés gebruik maken van clubboten en 

materiaal binnen het bereik van de Kralingse plas en de Rotte. 

b. Het lid is verantwoordelijk voor het doen en laten van de introducés binnen de 

voorwaarden van de reglementen. 

c. Na vier (4) keer varen als introducé wordt de persoon geacht lid te worden van de 

vereniging. 

A.14 Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en de 

uitvoeringsreglementen. De statuten en de uitvoeringsreglementen zijn ter inzage in het 

clubgebouw en zijn beschikbaar via de verenigingspublicatiemedia. 

B. Clubaccommodatie 

B.1 Elk lid, indien deze als laatste de clubaccommodatie verlaat, is verplicht om de 

accommodatie in gesloten staat achter te laten, d.w.z. deuren en ramen gesloten, 

verlichting gedoofd, kranen dicht en kachel op de waakvlam of gedoofd. 

B.2 In de clubaccomodatie is uitsluitend het vervaardigen of repareren van kanogerelateerde 

zaken toegestaan, en verder voorkomende werkzaamheden aan of op de accommodatie. 

a. Het uitvoeren van reparaties aan clubmateriaal gebeurt in overleg met de 

materiaalcommissie en/of het bestuur. 

b. Reparaties en of onderhoud aan de accommodatie gebeurt in overleg met de 

accommodatiecommissie. 

B.3 Het is niet toegestaan om vervoersmiddelen anders te stallen dan op de hiervoor door het 

bestuur aangemerkte plaatsen. 

- Fietsen kunnen worden geplaatst aan de achterzijde van de clubaccommodatie of 

direct aan de voorzijde, niet zijnde tegen de voorpui. 

- Brom- en motorfietsen kunnen alleen aan de voorzijde van de accommodatie worden 

gestald. 

- Auto’s en andere voertuigen mogen de doorgang voor de clubaccommodatie niet 

belemmeren. 

B.4 Het is de leden niet toegestaan kledingstukken en goederen, behalve kano(s), peddel(s) en 

spatzeil(en) in de clubaccommodatie achter te laten, wanneer men zich op dat moment 

niet met het kanovaren of training bezighoudt, tenzij het lid de kledingstukken of 

goederen in de eigen boot achterlaat en in deze anderen niet hindert. 

B.5 Aan leden kan een sleutel uitgereikt worden voor toegang tot de clubaccommodatie. 

Voor de sleutel wordt een sleutelborg verlangd. De sleutelborg, verminderd met 

eventuele achterstallige financiële verplichtingen naar de vereniging, wordt 

terugbetaald wanneer het lid bij het beëindigen van het lidmaatschap de sleutel weer 

heeft ingeleverd. 

a. De vereiste sleutelborg staat vermeld op het inschrijfformulier. 

b. Een voorstel tot wijziging van het sleutelborgbedrag kan door het bestuur aan de 

algemene vergadering ter besluitvorming worden voorgedragen. 

c. De betaalde sleutelborg wordt in de ledenadministratie vastgelegd. 

d. Er wordt geen hoger bedrag geretourneerd dan het bedrag de het lid bij het verkrijgen 

van de sleutel heeft betaald. 

e. Aan Jeugdleden die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben, wordt geen sleutel 

uitgegeven, tenzij het bestuur anders beslist. 

f. De sleutel mag niet uitgeleend of afgestaan worden. 
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g. Bij verlies van de sleutel van de clubaccommodatie kan een vervangende sleutel 

verstrekt worden voor vervangingskosten. 

B.6 Gewoonleden hebben een jaarlijkse corveeplicht voor het schoonhouden van de club-

accommodatie. 

a. Daartoe worden zij ingeroosterd door het bestuur. 

b. Het rooster wordt gepubliceerd via een publicatiemedium. De leden ontvangen 

voorafgaand aan hun corveedatum een oproep. 

c. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een naheffing toe te passen wanneer deze plicht 

verlet wordt gegaan. 

d. Het geldbedrag van de naheffing wordt jaarlijks in de Algemene Vergadering op 

voorstel van het bestuur vastgesteld. 

e. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden ontheffing van de corveeplicht 

verlenen. 

C. Botenstalling 

C.1 De vereniging heeft een beperkte ruimte voor stalling van boten. Naast een aantal 

plaatsen voor clubboten is er beperkte ruimte voor het stallen van privéboten. 

C.2 Het lid worden van de vereniging geeft geen recht op een stallingsplaats voor een 

privéboot. 

C.3 Stallingsplaatsen worden toegekend aan leden die regelmatig varen en die actief 

verenigingslid zijn. Het bestuur bepaalt aan wie welke plek in de beschikbare 

stallingsplaatsen wordt toegekend. Dit wordt periodiek herzien. 

C.4 Het bestuur kan besluiten om boten die weinig gebruikt worden op een minder 

toegankelijke plek te leggen, nadat de eigenaar hierover geïnformeerd is. 

C.5 Het bestuur kan besluiten om een boot die weinig gebruikt wordt te retourneren aan de 

booteigenaar. Dit wordt alleen gedaan wanneer er in de stalling te weinig beschikbare 

botenplaatsen zijn. Indien dit zich voordoet, moet de boot door de booteigenaar binnen 

drie (3) maanden weggehaald worden nadat dit is gecommuniceerd door het bestuur. 

C.7 Op de stallingsplaatsenwachtlijst heeft het lid dat een eerste stallingplaats aanvraagt 

voorrang boven een lid dat een tweede stallingplaats aanvraagt. 

C.8 Stallingsplaatsen voor meerdere privéboten worden in principe niet meer toegekend. 

C.9 De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van de gestalde 

privéboten. Gestalde privéboten zijn niet vanwege de vereniging verzekerd. 

C.10 Na gebruik moeten kano’s en peddels schoon en droog in de stalling worden geplaatst. 

D. Clubboten 

D.1 Clubboten mogen door leden vrij gebruikt worden voor (dag)tochten vanaf de 

clubaccommodatie, op de Kralingse Plas en de Rotte. Het gebruik van de clubboot 

wordt aangetekend in het daartoe bestemde vaarlogboek. 

D.2 Clubboten kunnen gebruikt worden voor de kanoinstructie van introducés en kandidaat-

leden. Een lid kan met een introducé een of twee clubboten gebruiken voor een tocht 

vanaf de clubaccommodatie, waarbij de introducé vaart onder toezicht van het lid en 

mits rekening gehouden wordt met de regels voor introducés. 

D.3 Clubboten mogen door een lid, na toestemming van het bestuur, gebruikt worden bij 

wedstrijden. 
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D.4 Clubboten mogen, zonder toestemming van het bestuur, door leden gebruikt worden bij 

namens de vereniging georganiseerde vaartochten buiten de Plas en Rotte. Het gebruik 

wordt aangetekend in het daartoe bestemde vaarlogboek. 

D.5 Een lid kan een clubboot reserveren ten behoeve van een vaartocht of een wedstrijd. Het 

lid tekent dit aan op de reserveringslijst in het vaarlogboek. Het exclusieve gebruik van 

een clubboot kan niet geclaimd worden door een lid. 

D.6 Clubboten mogen door een lid, na toestemming van het bestuur, gedurende een beperkte 

periode en los van door de vereniging georganiseerde activiteiten buiten de 

accommodatieomgeving gebruikt worden. Het bestuur tekent dit aan in het 

vaarlogboek. 

D.7 Een (aankomend) lid dat een clubboot gebruikt is aansprakelijk voor de staat van de kano 

gedurende het gebruik en eventueel transport. Het (aankomend) lid meldt een 

beschadiging aan een clubboot, spatzeil of peddel in het vaarlogboek. 

D.8 Elk lid dient de richtlijnen voor vaarveiligheid in acht te nemen alvorens met een 

clubboot te gaan varen. 

D.9 Het bestuur kan bepaalde clubboten en kanomaterialen uitsluiten voor algemeen gebruik 

vanwege waarde of kwetsbaarheid daarvan. Het bestuur kan het gebruik ervan alleen 

toestaan aan leden met een vereiste vaarvaardigheid en/of ervaring en bewezen respect 

voor het materiaal. De clubboten zijn daartoe in niveauklassen ingedeeld. 

E. Vaarveiligheid 

E.1 Ieder kanovarend lid dient bekend te zijn met de veiligheidsrichtlijnen en verklaart zich 

daarmee akkoord door het aangaan van het lidmaatschap. De veiligheidsrichtlijnen 

liggen in de clubaccommodatie ter inzage en zijn beschikbaar via de 

verenigingspublicatiemedia. 

E.2 Kanovarende leden moeten kunnen zwemmen en dienen veiligheidsrichtlijnen in acht te 

nemen die verbonden zijn aan het type water dat men bevaart en aan de bijzondere 

omstandigheden van dat moment. (Bijvoorbeeld: grootwater, wildwater, varen in de 

winter). Aanwijzingen van het bestuur dienen op dit punt te worden opgevolgd. 

E.3 Kanovarende leden houden zich aan de geldende vaarregelementen. Speciaal voor 

kanovaarders is er een uittreksel van het Binnenvaart Politiereglement (BPR) met alle 

van toepassing zijnde regels, hetgeen beschikbaar is via de verenigingspublicatiemedia. 

E.4 Bij het gebruik van zowel clubboot als privéboot is een lid verplicht dit aan te tekenen in 

het daartoe bestemde vaarlogboek. 

E.5 De gebruiker van zowel een clubboot als privéboot dient zich ervan te overtuigen dat er 

voldoende drijfvermogen in de boot aanwezig is alvorens te gaan varen. 

E.6 Jeugdleden die niet in bezit zijn van een zwemdiploma mogen niet zelfstandig in een 

kano varen. 

E.7 Van ieder kandidaat-lid wordt verwacht dat hij of zij minstens drie (3) introductielessen 

volgt. Het kandidaat-lid moet de introductiecursus met goed gevolg doorlopen hebben, 

alvorens kanovarend lid van de vereniging te kunnen worden en clubboten te mogen 

gebruiken. 

a. Voor de introductielessen wordt door de vereniging een vergoeding gevraagd. 
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b. Van het volgen van introductielessen kan ontheffing verleend worden nadat de 

commissaris instructie heeft doen vaststellen dat het kandidaat-lid voldoende kano-

kennis en vaarvaardigheid bezit. 

E.8 Vaartochten op grootwater en wildwater brengen specifieke risico's met zich mee. 

a. Vaarleiders zijn gekwalificeerd voor het leiden van tochten op grootwater resp. 

wildwater. 

b. Vaarleiders vergewissen zich ervan dat de deelnemers voldoende gekwalificeerd zijn 

voor het te varen water en de omstandigheden. 

c. Vaarleiders controleren het materiaal en uitrusting voor geschikheid voor de te varen 

tocht. 

d. Vaarleiders kunnen deelnemers die onvoldoende gekwalificeerd zijn en/of over 

onvoldoende materiaal en uitrusting beschikken uitsluiten van deelname aan de tocht. 

e. Deelnemers zijn gehouden de aanwijzingen en instructies van de vaarleiders op te 

volgen. 

F. Vrijwilligers 

F.1 Het behoort tot de plichten van de overeenkomst van lidmaatschap dat leden een 

werkbijdrage leveren aan ontwikkeling, onderhoud en beheer binnen de vereniging, als 

daar zijn, maar niet beperkt tot: instructie geven, bootonderhoud, accommodatie 

onderhoud, ict werkzaamheden, bestuurlijke werkzaamheden. 

F.2 Leden-vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. De vereniging waardeert 

initiatief in het oppakken, aanpakken en entameren van zaken. Waar het gaat om 

activiteiten die een aansprakelijkheidsrisico inhouden, en het vertegenwoordigen van de 

vereniging naar buiten, stemt de vrijwilliger deze activiteiten af met het bestuur 

alvorens deze te ondernemen. 

F.3 Het bestuur kan eisen stellen aan vaardigheden en bevoegdheden voor het vervullen van 

bepaalde rollen, taken en werkzaamheden. 

F.4 Leden-vrijwilligers die taken uitvoeren waarbij risico bestaat van schade of afbreuk 

jegens de vrijwilliger zelf, de vereniging of derden, ondertekenen een 

vrijwilligersovereenkomst met de vereniging. 

G. Kantine 

G.1 De vereniging biedt een alcoholvrij assortiment drink- en etenswaren naar de leden ter 

consumptie. 

G.2 De beschikbaarstelling en uitgifte van drink- en etenswaren vindt plaats binnen de 

richtijnen van de Hygiënecode Sportkantines. 

G.3 Leden tekenen hun consumptie aan op een verbruikslijst. Periodiek wordt het verbruik in 

rekening gebracht aan de betreffende leden. 

G.4 Leden nemen basishygiënische maatregelen in acht, ruimen hun afval op en laten 

gebruikt servies en bestek in schone staat achter. 

H. Slotbepalingen 

H.1 Een uitvoeringsreglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

Wijzigingen in een uitvoeringsreglement kunnen alleen worden aangebracht door een 

besluit van de  Algemene Vergadering, waartoe wordt uitgeroepen met de mededeling 

dat daar wijziging van het betreffende uitvoeringsreglement zal worden voorgesteld. 
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H.2 In alle gevallen waarin het Huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur in de 

gebondenheid van de wet, de statuten en de uitvoeringsreglementen. Acht het bestuur 

een te nemen beslissing van te ingrijpende aard, dan beslist de Algemene Vergadering. 


