Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging
Huishoudelijk Reglement
ALGEMEEN
Artikel 1. Naam van de vereniging
De vereniging draagt de naam "ALKMAARSCHE ROEI- EN ZEILVEREENIGING" (ARZV), hierna te
noemen "de vereniging".
De vereniging is opgericht op op achttien april negentienhonderd tien.
Artikel 2. Kentekenen van de vereniging
De kentekenen van de vereniging zijn als volgt:
1. De vlag is rechthoekig met een lengte van anderhalf maal de hoogte. De achtergrondkleur is wit. In het
midden bevindt zich een rode ruit, staande op de punt. In de ruit staat in het wit de Alkmaarse burcht.
2. De standaard is driehoekig met een lengte van anderhalf maal de hoogte. De achtergrondkleur is wit. In
het midden bevindt zich een rode ruit, staande op de punt. In de ruit staat in het wit de Alkmaarse burcht.
3. Het insigne is gelijk aan de standaard.
4. Voor ereleden en bestuursleden gelden afwijkende bepalingen ten aanzien van standaard en insigne.

CONTRIBUTIE EN BIJDRAGEN
Artikel 3. Inning contributie persoonlijk lidmaatschap
De contributie van het persoonlijk lidmaatschap wordt geïnd via de aangesloten vereniging. Is het
persoonlijk lid tevens lid van meerdere aangesloten verenigingen, dan dient het lid aan te geven via welke
aangesloten vereniging de bedoelde contributie wordt geïnd.

COMMISSIES
Artikel 4. Commissies
Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. De in de navolgende artikelen genoemde
commissies worden eveneens door het bestuur benoemd. De last van de commissie kan te allen tijde door
het bestuur worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Artikel 5. Redactiecommissie voor het vereningsorgaan
De vereniging kent een redactiecommissie voor het verenigingsorgaan. Deze commissie is verantwoordelijk
voor het uitbrengen van een verenigingsorgaan ten behoeve van de leden en de leden van de aangesloten
verenigingen. In het verenigingsorgaan worden onderwerpen behandeld betreffende de vereniging en de
aangesloten verenigingen. Het minimaal aantal keren dat het verenigingsorgaan per jaar verschijnt wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering
Artikel 6. Redactiecommissie voor de internetsite
De vereniging kent een redactiecommissie voor de internetsite. Deze commissie is verantwoordelijk voor het
onderhouden van de internetsite ten behoeve van de leden en de leden van de aangesloten verenigingen. In
de internetsite worden onderwerpen behandeld betreffende de vereniging en de aangesloten verenigingen.
KIRKENIERPENNING
Artikel 7.

Voorwaarden voor toekenning van de Kirkenierpenning

Een Kirkenier penning kan aan een natuurlijke persoon worden uitgereikt voor een Nationaal-, Klasse-,
Europees-, Wereld of Olympisch kampioenschap. Voor de toekenning dient te worden voldaan aan de
volgende voorwaarden:
1. Het kampioenschap dient onder auspiciën van de KNWV of KNRB te zijn behaald
2. De kampioen dient onder auspiciën van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging of een van de
aangesloten verenigingen te zijn uitgekomen
3. Betrokkene dient lid te zijn van de van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging en/of een van de
aangesloten verenigingen.
Artikel 8. Type Kirkenierpenningen
Er kunnen drie soorten Kirkenierpenningen worden toegekend:
1. Brons: Voor Nationaal Kampioen of Klasse Kampioen
2. Zilver: Voor Europees Kampioen
3. Goud: Voor Wereldkampioen of Olympisch Kampioen
Artikel 9. Toekenning van de Kirkenierpenning
Een aangesloten verenigingen, een persoonlijk lid of een erelid kan een persoon voordragen voor de
toekenning van een Kirkenierpenning. Het bestuur beslist omtrent toekenning. De betreffende
Kirkenierpenning wordt uitsluitend toegekend aan de kampioen(en) en hun bemanning.
Artikel 10. Uitreiking van de Kirkenierpenning
De Kirkenier penning wordt jaarlijks door het bestuur uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering.
Het bestuur kan op verzoek ook beslissen dat de uitreiking plaats vindt tijdens de ledenvergadering van een
aangesloten vereniging.
De Kampioenen en hun bemanningen krijgen vier weken voor de uitreiking van de penning een schriftelijke
uitnodiging van het bestuur om de Kirkenierpenning persoonlijk in ontvangst te nemen.
Artikel 11. Overige bepalingen omtrent de Kirkenierpenning
Het bestuur verzorgt de aanlevering en inscripties van de Kirkenier penning.
In onvoorziene gevallen beslist bestuur
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de ARZV op 24 april 2007

