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Doelstelling 
  
1. De vereniging draagt de naam: Supporters van Waterland. De naam kan afgekort worden tot SvW. 
De vereniging bestaat uit een groep mensen, die Rugby Club Waterland een warm hart toedraagt. 
  
2. Supporters van Waterland tracht Rugby Club Waterland (hierna ook: de club) te ondersteunen, 
waarmee de club in haar geheel (en daardoor zoveel mogelijk leden van Rugby Club Waterland) 
gediend is. Dit doet Supporters van Waterland door middel van bijdragen of volledige financiering 
van voor de club aan te schaffen tastbare (duurzame) goederen. Deze goederen worden eigendom 
van de club. 
  
3. Indien gewenst levert de Supporters van Waterland de ondersteuning in samenspraak met het 
bestuur van Rugby Club Waterland. 
  
  
Lidmaatschap  
  
1. Supporters van Waterland bestaat uit leden, die geen lid van Rugby Club Waterland behoeven te 
zijn. In principe kan elke volwassene lid van Supporters van Waterland zijn. Op verzoek van het 
bestuur van de vereniging besluit de ledenvergadering van Supporters van Waterland over 
bijzondere aanvragen van lidmaatschap. 
  
2. Supporters van Waterland kent geen maximum ledenaantal. Gestreefd wordt naar een minimaal 
ledenbestand van 30 personen. 
  
3. Lid van Supporters van Waterland is hij/zij, die zijn/haar minimumcontributie voor 1 juli van ieder 
jaar heeft betaald. Leden kunnen hun contributie ook enige jaren vooruit betalen. 
  
4. De leden kunnen zich op grond van hun lidmaatschap van Supporters van Waterland geen 
bijzondere rechten toedichten, welke betrekking hebben op het bestuur van Rugby Club Waterland. 
Wel kunnen de leden van Supporters van Waterland en het bestuur van Rugby Club Waterland aan 
elkaar adviezen en wensen kenbaar maken. 
  
5. Elk lid van Supporters van Waterland heeft een stem, ongeacht de hoogte van de 
contributie/bijdrage. 
  
6. Het lidmaatschap vervalt automatisch na 30 dagen, nadat de betalingsverplichting van de 
minimumcontributie is verstreken. 
  
7. Per verenigingsjaar worden de namen van de leden van Supporters van Waterland (indien het lid 
daar geen bezwaar tegen heeft) vermeld op een publicatiebord in het clubhuis van de club. Men kan 
zich ook onder N.N. laten vermelden. 
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Bestuur  
  
1. Het bestuur van Supporters van Waterland bestaat uit minimaal drie personen, t.w. een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. Uitsluitend leden van Supporters van Waterland kunnen in 
een dergelijke bestuursfunctie worden gekozen, tenzij de ledenvergadering anders besluit. 
  
2. Supporters van Waterland komt minimaal 1x per verenigingsjaar in vergadering bijeen. Tijdens 
deze ledenvergadering geeft het bestuur opening van financiële zaken en legt plannen voor. Op 
verzoek van het bestuur of van minimaal 10 leden kunnen er extra vergaderingen worden belegd. 
  
3.a De voorzitter zit de ledenvergadering voor en bepaalt in samenspraak met zijn 
medebestuursleden hoe vaak, waar en wanneer er wordt vergaderd.   
3.b De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene 
ledenvergadering door een kascontrolecommissie (KCC) gecontroleerd. De penningmeester kan 
uitsluitend bestuurlijke en/of administratieve onkosten in rekening brengen. Kasopnames kunnen 
alleen worden gedaan met schriftelijk akkoord van de voorzitter en penningmeester. Als de 
penningmeester is afgetreden mag hij gedurende twee jaar geen lid van de KCC zijn.  
3.c De secretaris draagt zorg voor het maken van agenda’s, uitnodigingen, verslaggeving van 
vergaderingen en de (leden)administratie. 
  
4. De leden van het bestuur worden voor de eerste termijn voor maximaal drie jaar gekozen. Daarna 
zijn zij reglementair aftredend en herkiesbaar. 
  
  
KasControleCommissie (KCC) 
  
1. Uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering van Supporters van Waterland 
controleert de KCC de boeken van de penningmeester. 
  
2. De KCC bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden van Supporters van Waterland. Deze 
leden worden voor minimaal twee jaar gekozen. Tevens wordt er een reservelid toegevoegd aan de 
KCC. Om de twee jaar zal er één van de KCC-leden aftreden, waarna het reservelid zitting neemt in de 
KCC, en zal er een nieuw KCC-lid gekozen worden tijdens de ledenvergadering. Een lid van de KCC kan 
binnen twee jaar na zijn aftreden geen penningmeester van Supporters van Waterland worden. 
  
3. De KCC brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen en kan aan de 
vergadering voorstellen om de penningmeester te dechargeren. 
 
 
Besluitvorming 
  
1. Besluiten kunnen alleen worden genomen bij aanwezigheid van minimaal 25% van de leden. Als bij 
stemming blijkt dat er geen quorum (= vereiste aantal leden) aanwezig is, kan het bestuur besluiten, 
indien de vergadering daarmee akkoord gaat, de stemming door te laten gaan of binnen een maand 
een nieuwe vergadering uit te schrijven. Bij die vergadering wordt er, ongeacht het aantal aanwezige 
leden, besloten bij meerderheid. 
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2. Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden genomen (= 50% van de 
stemmen + 1 stem). 
  
3. Bij het staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 
 
  
Verzoeken ter ondersteuning 
  
1. Indien het bestuur van Rugby Club Waterland met een verzoek ter ondersteuning komt, dient dit 
verzoek gemotiveerd en begroot te geschieden. Het bestuur van Supporters van Waterland besluit of 
dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van Supporters van Waterland als een door het bestuur 
van Supporters van Waterland ondersteund voorstel op de agenda wordt geplaatst. 
  
2. Gemotiveerde verzoeken van het bestuur van Rugby Club Waterland dienen in principe uiterlijk 
een maand voor de algemene ledenvergadering van Supporters van Waterland bij het bestuur van 
Supporters van Waterland schriftelijk te zijn ingebracht. 
  
3. Aanvragen ter ondersteuning kunnen ook leiden tot het eerder bijeenroepen van de 
ledenvergadering van Supporters van Waterland. Hiertoe besluit het bestuur van Supporters van 
Waterland. 
 
4. Het budget van goedgekeurde initiatief blijft een jaar na ledenvergadering beschikbaar. Langer dan 
een jaar is eventueel mogelijk na goedkeuring van bestuur Supporters van Waterland. 
  
5. Verzoeken van het bestuur van Rugby Club Waterland beneden € 300,- worden door het bestuur 
van Supporters van Waterland afgehandeld, echter met een maximum van € 600,- per 
verenigingsjaar. Verzoeken, die een bedrag van € 300,- te boven gaan, dienen eerst aan de 
ledenvergadering ter goedkeuring te worden voorgelegd. 
  
  
Contributie en bijdragen 
  
1. Elk lid is verplicht per verenigingsjaar de minimumcontributie te voldoen binnen de gestelde 
termijn. Het verenigingsjaar is gelijk aan dat van Rugby Club Waterland. 
  
2. De hoogte van de minimumcontributie staat vast en bedraagt per jaar € 50,-. 
  
3. De minimumcontributie dient voorafgaand aan nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester te 
zijn voldaan. De minimumcontributie loopt via automatische incasso of kan per bank of giro op de 
rekening van Supporters van Waterland worden overgemaakt. 
 
4. Het is leden toegestaan een bijdrage over te maken naast de minimumcontributie.  
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Slotbepalingen 
 
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 
 
2. In geval van een meningsverschil over de uitleg van dit reglement beslist het bestuur. 
 
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet beslist het bestuur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging, de dato 14 november 2018. 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging: 
 
 
 
 
De voorzitter: ………………………………………  De secretaris: ……………………………………… 
 
 


