
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GRONINGSE STUDENTEN 
WINDSURF VERENINGING “SurfAce”  

 

DOEL  
Artikel 1.  

Het doel van de vereniging is de bevordering en beoefening van de surfsport in het 
algemeen.  

 

DUUR  

Artikel 2a.  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van één 
september tot éénendertig augustus.  

Artikel 2b.  

Het bestuursjaar loopt van 1 november tot en met 30 oktober. In de periode die loopt van 
het eind van het verenigingsjaar tot en met de bestuursoverdracht zal het op de 
halfjaarlijkse ALV voorgestelde nieuwe bestuur worden ingewerkt. Deze nemen bij 
benoeming tot bestuur alle verantwoordelijkheden van het oude bestuur over de 
inwerkperiode over. 

De overdrachts-ALV zal plaatsvinden op de 3e dinsdag van oktober.  

 

LEDEN  

Artikel 3.  

Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten en als student staan 
ingeschreven aan de RuG of HG danwel staan ingeschreven als student van een bepaalde 
opleiding, school of faculteit van de RuG en/of HG.  

Artikel 4.  

Het lidmaatschap geldt van de datum van toetreding tot het einde van het verenigingsjaar 
en vervolgens telkens voor de duur van een verenigingsjaar.  

Artikel 5.  

Een lid heeft recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging.  

Artikel 6.  



 

 

Elk lid is verplicht in het bezit te zijn van een geldige ACLO-jaarkaart. 

Artikel 6a. 

Voor de eerste ACLO-controle dient het nummer van deze kaart voor 1 december 
doorgegeven te worden aan de secretaris. Indien het kaartnummer na deze datum wordt 
doorgegeven, wordt een boete van €20,00 opgelegd. Indien het kaartnummer voor 15 
december nog steeds niet is doorgegeven aan de secretaris, wordt deze boete verhoogd 
naar €40,00. Indien het kaartnummer voor 31 december nog niet bekend is bij de 
secretaris volgt uitschrijving van het desbetreffende lid. 

Artikel 6b. 

Voor de tweede ACLO-controle dient het nummer van deze kaart voor 15 maart 
doorgegeven te worden aan de secretaris. Indien het kaartnummer na deze datum wordt 
doorgegeven, wordt een boete van €20,00 opgelegd. Indien het kaartnummer voor 1 april 
nog steeds niet is doorgegeven aan de secretaris, wordt deze boete verhoogd naar €40,00. 
Indien het kaartnummer voor 15 april nog niet bekend is bij de secretaris volgt uitschrijving 
van het desbetreffende lid. 

Artikel 6c.  

Elk lid dient alle juiste gegevens door te geven aan de secretaris. Het lid draagt zelf de 
verantwoordelijkheid voor het doorgeven van wijzigingen aan de secretaris. Indien foute 
gegevens leiden tot een boete voor SurfAce wordt een boete van € 25,- opgelegd.  

Artikel 7.  

Ieder lid is verplicht deel te nemen aan een klusdag als men hiervoor gevraagd wordt. Er 
staan geen sancties op het niet deelnemen aan een klusdag.  

Artikel 8.  

De opzegging van het lidmaatschap door het lid dient uiterlijk één maand voor het einde 
van het verenigingsjaar, schriftelijk of per e-mail, bij de secretaris te geschieden indien dit 
niet gebeurt wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Tevens dienen 
eventuele stallingsleutels dan te worden ingeleverd en moet worden afgesproken wanneer 
surfspullen uit de stalling worden gehaald. Opzegging per e-mail is alleen geldig indien een 
bevestiging van de secretaris is ontvangen.  

Artikel 9.  

Opzegging namens de vereniging geschiedt middels het bestuur. Opzegging namens de 
vereniging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren.  

Artikel 10.  



 

 

Een lid dat in de loop van het verenigingsjaar het afsluitend examen van een 
wetenschappelijke of andere academische opleiding afrondt blijft gedurende het 
verenigingsjaar nog gewoon lid van de vereniging.  

 

CONTRIBUTIE  

Artikel 11.  

De (reguliere) leden en buitengewone leden zijn jaarlijks verplicht een contributie te 
betalen. De hoogte daarvan wordt door de algemene leden vergadering vastgesteld.  

Artikel 12.  

Zij die een maand voor aanvang van het verenigingsjaar hun lidmaatschap niet beëindigd 
hebben, zijn voor het volgende verenigingsjaar lid en zijn derhalve contributie 
verschuldigd.  

Artikel 13.  

De kosten van het lidmaatschap, gebruik van de surfbus en eventueel gebruik van de 
stalling worden automatisch van de rekening van ieder lid afgeschreven. Elk lid heeft 
hiervoor getekend bij ondertekening van het inschrijfformulier. Er zijn ook leden die 
hiervoor een aparte machtiging hebben verleend daar oude versies van het 
inschrijfformulier hier niet aan voldeden.  

Artikel 14.  

Ieder lid is verplicht op tijd veranderingen in zijn/haar bank/girorekeningnummer door te 
geven aan de penningmeester. Indien wijzigingen in bankgegevens niet doorgegeven 
worden, is de penningmeester bevoegt sancties uit de delen.  

 

BESTUUR  

Artikel 15.  

Een bestuur bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Voor alle bestuursleden geldt 
dat zij een affectie dienen te hebben met de surfsport. De benoeming geschiedt uitsluitend 
uit leden.  

Artikel 16.  

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. 
Het bestuur en de adviesraad zijn bevoegd voor het opmaken van een voordracht. De 
voordracht van het bestuur  



 

 

wordt bij de oproeping voor een ALV medegedeeld. Aan een kandidaat kan het bindende 
karakter worden ontnomen door tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen 
tijdens de algemene vergadering.  

Artikel 17.  

Indien er vacatures zijn dan wordt ernaar gestreefd deze zo spoedig mogelijk op te vullen. 
Daalt het aantal bestuursleden tot beneden de drie, dan vindt voorziening plaats binnen 
twee maanden Het bestuur blijft bevoegd ook wanneer het onvoltallig is.  

Artikel 18.  

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 
geschorst. Hiervoor is goedkeuring vereist van twee/derde van de uitgebrachte stemmen 
in de algemene vergadering van de adviesraad.  

Artikel 19.  

Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar. Aftredende bestuursleden 
zijn terstond herkiesbaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook door het eindigen van het 
lidmaatschap van de vereniging en door bedanken als bestuurslid.  

Artikel 20.  

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.  

Artikel 21.  

Tijdens een vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen 
lid notulen gemaakt die op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt vastgesteld. De 
notulen kunnen ter inzage worden opgevraagd bij de secretaris.  

Artikel 22.  

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging bij te houden zodat 
te allen tijden haar rechten en verplichtingen worden herkend.  

Artikel 23.  

Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een 
algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet na het tonen van een balans en een staat 
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur. Na goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de 
rekening en verantwoording kan het bestuur gedechargeerd worden.  

Artikel 24.  



 

 

Het bestuur moet op elke borrel vanaf 22:00u vertegenwoordigd zijn. Is er nog geen 
bestuurslid aanwezig na een academisch kwartier, dan staat hierop een sanctie bestaande 
uit het aanbieden van 2 pitchers aan de vereniging. Er worden geen uitzonderingen 
gemaakt, ook niet voor te laat komen door surfen.  

Artikel 25.  

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een adviesraad.  

Artikel 26.  

De adviesraad vergadert minimaal tweemaal per jaar en anders zo vaak als de voorzitter of 
een ander lid van de adviesraad dat wenst. De adviesraad kan het bestuur oproepen in zijn 
vergadering aanwezig te zijn.  

 

FINANCIËN  
Artikel 27.  

 a. Aan SurfAce verschuldigde bedragen worden aan het einde van iedere maand 
afgeschreven.  
 

 b. Daarop volgend worden de door SurfAce verschuldigde bedragen uitbetaald aan de 
leden.  
 

 c. Leden dienen aan het einde van de maand een toereikend saldo te hebben, 
wanneer zij aan 

ste 
 

SurfAce gelden verschuldigd zijn. Van deze verschuldigde gelden krijgen de leden 
rond de 25 van  
de maand een overzicht via e-mail.  
 

 d. Op stornering zonder overleg met de penningmeester staat een boete van €10,00.  

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

Artikel 28.  



 

 

Er wordt ten minste 2 maal per jaar een algemene vergadering gehouden. Jaarlijks zal 
uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een jaarvergadering worden 
gehouden.  

Artikel 29.  

De agenda van de jaarvergadering bevat ondermeer:  

a. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV. 
b. Jaarverslag van de secretaris. 
c. Jaarverslag van de penningmeester.  

d. Verslag van de kascommissie. 
e. Vaststellen van de begroting. 
f. Vaststellen van de bijdragen. 
g. Verlenen van decharge aan het bestuur voor het beleid over het afgelopen bestuursjaar 
h. Verkiezing van de bestuursleden.  

i. Verkiezing leden van de kascommissie. j. Rondvraag.  

Artikel 30.  

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. Het bijeenroepen van de 
algemene ledenvergadering geschiedt door verzending van een schriftelijke kennisgeving 
aan alle leden per post of per e-mail. 

Artikel 31.  

Het oordeel dat door de algemene ledenvergadering een besluit is genomen is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van dat oordeel. Indien na het uitspreken van een oordeel 
de juistheid daarvan wordt betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats.  

Artikel 32.  

Alle besluiten tijdens de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte 
meerderheid van de stemmen. Dit is het geval indien meer dan de helft van de stemmen 
zich voor een voorstel heeft verklaard.  

Artikel 33.  

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht. Als er over personen wordt gestemd dient dit schriftelijk te gebeuren.  

Artikel 34.  

De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn 
plaatsvervanger. Als beide niet aanwezig zijn dan treedt een ander bestuurslid als 



 

 

voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet voorzien in het voorzitterschap dan voorziet de 
vergadering daarin zelf.  

Artikel 35.  

De secretaris maakt van elke algemene ledenvergadering de notulen. De notulen worden 
ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering te worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en 
door de secretaris te worden ondertekend.  

Artikel 36.  

De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden. Eén 
lid wordt voorgedragen door de leden en één lid wordt voorgedragen door de adviesraad. 
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

 

STALLING  

Artikel 37.  

Gebruik van de stalling is onder de volgende voorwaarden:  

 a. Iedereen heeft zijn eigen vakje. Materiaal moet dan ook altijd in je eigen vakje 
liggen. In de stalling hangt een lijst waarop staat wie welk vakje heeft.  

 b. Surftassen en accessoires dienen op de daarvoor bestemde planken te liggen of in 
het eigen vakje.  

 c. Het gestalde materiaal dient gemerkt te zijn met de naam van de eigenaar.  

 d. Diefstal uit de stalling of schade die ontstaat in de stalling, is niet te verhalen op 
SurfAce. Indien schade wordt geleden moet dit worden gemeld aan het bestuur.  

 e. Indien leden zich niet houden aan het stallingsreglement, zal het bestuur met 
passende maatregelen komen.  

 f. Tijdens het in en uitpakken bij de stalling, dient er rekening gehouden te worden 
met de omwonenden. Deze mogen geen geluidsoverlast of ander hinder 
ondervinden van leden van surface.  

 g. Sleutels van de stalling dienen bij het verlaten van de stalling altijd weer 
teruggedaan te worden in de sleutelkluis aan het hek. 

 h. Het gebruik van de stalling is op eigenrisico. 
 



 

 

 

VERENIGINGSMATERIAAL 
Artikel 38.  

Met betrekking tot het gebruik van verenigingsmateriaal (surfmateriaal) gelden de 
volgende regels:  

a. Het verenigingsmateriaal mag door alle leden gratis worden gebruikt.  
Uitzondering: 
Wanneer een lid structureel gebruik maakt van het surfmateriaal van SurfAce 
tijdens een surftrip wordt hier een bedrag van € 20,00 voor gerekend. 

 b. Tijdens beginnersdagen hebben leden die mee gaan op de beginnersdag, voorrang 
op het gebruik van verenigingsmateriaal.  

 c. Voor het gebruik van verenigingsmateriaal geldt een eigen risico van €300,00.  

 d. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een SurfAce lid het gebruik van SurfAce 
materiaal te ontzeggen.  
 

Artikel 39.  

Met betrekking tot het gebruik van het filmmateriaal van de vereniging gelden de volgende 
regels:  

 a. De camera, het statief en andere filmmateriaal is in overleg met de FotoCie of het 
bestuur door ieder lid mee te nemen op surftrips.  

 b. Het filmmateriaal zal bij het bestuur of de FotoCie bewaard worden.  

 c. De camera zal bij verschillende trips, in overleg met één trip mee gaan. Wanneer 
men er niet uit komt gaat hij met de grootste trip mee.  

 

 

SLOTBEPALINGEN  
 

Artikel 40.  

Bij toetreding als lid heeft men recht op een exemplaar van de statuten en reglementen. 
Van leden kan betaling worden gevraagd.  

Artikel 41.  



 

 

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en reglementen te kennen.  

Artikel 42.  

Het bestuur heeft de bevoegdheid van de reglementen af te wijken bij besluit van een 
algemene vergadering bij instemming van de algemene vergadering.  


