Huishoudelijk reglement van vereniging reddingsbrigade St. Maartenszee
De vereniging Reddingsbrigade St. Maartenszee is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van
Drenkelingen (KNBRD).
Het werkterrein van de vereniging bestrijkt het gebied te St. Maartenszee van de zgn. ECN- trap tot paal 16.
Om lid te worden van Reddingsbrigade St. Maartenszee moet men in het bezit zijn van de KNZB diploma’s A en B.
1. Niemand der leden kan uit hoofde van zijn/haar lidmaatschap verplicht worden zijn/haar eigen leven in de
weegschaal te stellen
2. Zij verrichten vrijwillig de werkzaamheden en aanvaarden alle gevolgen hiervan zonder het bestuur van de vereniging
hiervoor verantwoordelijk te kunnen stellen.
3. De vereniging echter sluit voor zijn leden een aansprakelijkheidsverzekering af voor schade aan derde.
Contributie
De hoogte van de contributie wordt op de najaarsledenvergadering vastgesteld.
De leden en jeugdleden betalen contributie. Bij meerdere leden in een huisgezin betalen de eerste twee leden de volle
contributie en de derde en volgenden slechts de helft.
Bestuur
De leden in het bestuur worden gekozen volgens artikel 10 en 11 van de statuten.
• De voorzitter leidt vergaderingen en bijeenkomsten, zorgt voor uitvoering van de genomen besluiten, bepaald data en
plaats van vergaderingen en ondertekend mede de notulen, welke door de vergadering zijn goedgekeurd. Hij of zij zal
leiding geven aan de vergadering.
• De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn of haar afwezigheid en treedt dan in zijn of haar rechten en plichten
betreffende de vereniging.
• De secretaris is belast met de in- en uitgaande correspondentie van de brigade. Hij of zij is belast met het bijhouden
van de notulen van de ledenvergaderingen en schrijft de vergaderingen uit. Hij/zij is verplicht kopie te houden van de
verzonden brieven en een jaarverslag uit te brengen.
• De penningmeester beheert de gelden van de brigade. Hij of zij brengt eens in het jaar een financieel verslag uit en
houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij of zij geeft het bestuur inzage in de boeken en houdt het bestuur
regelmatig op de hoogte van de financiële positie van de brigade.
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• De 2 secretaris is belast met het bijhouden van het ledenbestand en schrijft de notulen van de
de
bestuursvergaderingen uit. Daarbij staat de 2 secretaris de secretaris zo nodig bij in zijn of haar functie en treedt bij
afwezigheid van de secretaris in zijn of haar rechten en plichten betreffende de vereniging.
de
• De 2 penningmeester is belast met de contributie-inning en verzorgt de betalingen van de zwemgelden. Daarbij
de
staat de 2 penningmeester de penningmeester zo nodig bij in zijn of haar functie en treedt bij afwezigheid van de
penningmeester in zijn of haar rechten en plichten betreffende de vereniging.
Commissies
Het bestuur kan zich door commissieleden bij laten staan. Commissies kunnen uit zowel leden als niet-leden bestaan. Zij
adviseren het bestuur en voeren besluiten van het bestuur uit.
• De technische commissaris Bondsopleidingen is belast met de leiding van de cursus zwemmend redden en alles
wat daarmee verband houdt.
• De technische commissaris bad is belast met de leiding van de cursus zwemmend redden binnenwater en alles
wat daarmee in verband houdt.
• De technische commissaris strand is belast met de invulling van de vaste strandwachten op het strand, vrijwillige
zondagsrooster en coördineert de trainingen op het strand.
• De materiaal commissaris is belast met het onderhoud van het materiaal van de brigade.
Cursussen
Niet leden die gebruik willen maken van de praktische opleiding in het zwemmend redden hebben toestemming van het
dagelijks bestuur nodig. Het bestuur bepaalt de eventuele voorwaarden en bijdragen.
Van cursussen, gevolgd op verzoek van de brigade, worden vergoed:
a. van boeken en cursusgeld: 50% (mits met goed gevolg afgelegd)
b. reis- en verblijfkosten in overleg met het bestuur
Het bestuur bepaalt eventueel de te verstrekken reiskostenvergoeding
Algemene bepalingen
Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten en aanspraken op de bezittingen van de vereniging.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

