
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING ‘ONZE VLOOT’ 

 
 
Als bedoeld in artikel 18 van de statuten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze 
Vloot” en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2008.  
 
Begripsbepalingen 
 
Artikel 1. 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
de vereniging: de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”, gevestigd te ’s-
Gravenhage; 
de statuten: de statuten van de vereniging; 
het bestuur: het bestuur van de vereniging; 
de algemene ledenvergadering: de door het bestuur bijeengeroepen vergadering van leden. 
 
 
Contributie 
 
Artikel 2. 
 

1. Het lid wiens lidmaatschap is aangevangen na 1 december van een lopend jaar is geen 
contributie verschuldigd over het lopende verenigingsjaar. Voor de overige tussentijds 
aangevangen lidmaatschappen is contributie naar rato verschuldigd. 

2. De leeftijdsgrens van jeugdleden als bedoeld in artikel 8 van de statuten loopt tot en 
met het verenigingsjaar waarin het jeugdlid de 27-jarige leeftijd bereikt. Een jeugdlid 
is een gereduceerde contributie verschuldigd, die conform artikel 7 lid 2 van de 
statuten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 
Het bestuur 
 
Artikel 3. 
 

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. Het dagelijks bestuur als bedoeld 
in artikel 16 van de statuten vergadert ten minste vier maal per jaar. 

2. Aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn onderworpen besluiten 
van het bestuur inzake niet-begrote uitgaven waarvan het daarmee gemoeide belang in 
totaal een bedrag van € 5.000 (zegge:  vijfduizend euro) per verenigingsjaar te boven 
gaat.  

 
De commissies 
 
Artikel 4. 
 

1. Een door het bestuur in te stellen commissie bestaat ieder uit een voorzitter en zoveel 
leden als het bestuur wenselijk acht. 



2. De leden van een commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur. De 
benoeming geschiedt voor een periode van drie jaren, waarna herbenoeming kan 
plaatsvinden. 

3. Als voorzitter van een commissie treedt op een lid van het bestuur. 
4. Het bestuur maakt in elk geval de instelling, samenstelling, taak en bevoegdheden van 

een commissie bekend op de website van de vereniging; daarin wordt tevens 
mededeling gedaan van de mutatie(s) in de samenstelling van de commissie.  

 
De geschillencommissie 
 
Artikel 5. 
 

1. De geschillencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Zij 
wijzen uit hun midden een voorzitter aan. 

2. De leden van de geschillencommissie worden benoemd en ontslagen door de 
algemene ledenvergadering, op voordracht van de commissie zelf of het bestuur. 

3. De benoeming geldt voor een periode van drie jaren, waarna herbenoeming kan 
plaatsvinden. 

4. Leden van de geschillencommissie mogen geen lid zijn van enig bestuursorgaan van 
de vereniging en direct noch indirect belanghebbende zijn bij het geschil. 

5. De geschillencommissie oefent haar taak slechts uit, indien haar daarom door een 
belanghebbende schriftelijk en gemotiveerd is verzocht. Indien haar bemiddeling is 
verzocht, bepaalt de commissie of de verzoeker belanghebbende is en of een geschil 
aanwezig is. Zij doet van haar oordeel te dier zake zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mededeling aan de betrokkenen. In geval het bestuur geen partij is in het geschil, doet 
de commissie van een bij haar aanhangig gemaakt geschil onverwijld mededeling aan 
het bestuur. Indien de bemiddeling door de geschillencommissie niet binnen drie 
maanden, nadat daarom werd verzocht, heeft geleid tot beëindiging van het geschil, 
geeft de commissie binnen een maand daarna haar oordeel en doet dit schriftelijk 
toekomen aan betrokkenen en het bestuur. 

6. De leden en de organen van de vereniging verlenen de commissie desgevraagd alle 
medewerking die zij voor de uitvoering van haar taak verlangt. 

7. Het oordeel van de geschillencommissie is steeds gebaseerd op besluiten, genomen 
met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste twee van haar leden, 
onder wie de voorzitter, aanwezig zijn. 

8. De geschillencommissie doet, indien zij zulks nodig oordeelt, van haar 
werkzaamheden verslag in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 
 
De kascommissie 
 
Artikel 6. 
 

1. De kascommissie bestaat uit drie leden, allen lid van de vereniging. Zij mogen geen 
lid zijn van het bestuur. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter aan. 

2. De leden van de kascommissie worden benoemd en ontslagen door de algemene 
ledenvergadering. 

3. Benoeming geldt voor de periode van drie jaar, waarna herbenoeming kan 
plaatsvinden.  

 



Statutenwijziging 
 
Artikel 7. 
 
De oproeping tot een algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging 
aan de orde wordt gesteld, dient, onverminderd het in artikel 19, leden 2 en 3 van de statuten 
bepaalde, tevens een samenvatting te vermelden van hetgeen de wijzigingen in hoofdzaak 
behelzen.  


