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Huishoudelijk reglement OZ & PC de Snippen 
 
 
1. ALGEMEEN  
 
1.1  Alle leden worden geacht kennis genomen te hebben van de statuten van de vereniging 
en haar huishoudelijk reglement. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet 
voorziet, beslist het bestuur. De statuten, het huishoudelijk reglement en andere 
reglementen liggen te allen tijde voor ieder lid of diens wettelijke vertegenwoordiger ter 
inzage bij het secretariaat. Het huishoudelijk reglement is te vinden op de website van De 
Snippen (www.Snippen.nl).  
 
1.2  Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij wangedrag van een clublid het 
lidmaatschap op te zeggen. Dit eventueel zonder voorafgaande waarschuwing. Kaderleden 
hebben deze bevoegdheid niet, tenzij het bestuur deze gedelegeerd heeft 
 
1.3  De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing van persoonlijke 
eigendommen en/of bij persoonlijk letsel, opgelopen in het zwembad. Beschadigingen van 
eigendommen van de vereniging of zaken bij haar in gebruik, komen, naar gelang de 
uitspraak van het bestuur, voor rekening van de vereniging of betrokken leden/lid.  
Leden zijn via de KNZB verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid; wel dient eerst de 
eigen verzekering te worden aangesproken.  
 
1.4  De doucheruimte, kleedkamers en clubhuis dienen na gebruik netjes achter gelaten te 
worden.  
 
1.5  De datum voor de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld door het bestuur.  
 
1.6  De website www.snippen.nl is het officiële orgaan van de Snippen. Verder wordt er 
gebruikt gemaakt van een digitale Snippennieuwsbrief en e-mailberichten vanuit het 
vereningingsadministratieprogramma Sportlink. Mededelingen die op de site worden 
gepubliceerd worden als bekend verondersteld.  
 
1.7  Het maken van video-opnames door ouders tijdens de lessen langs de badrand is niet 
toegestaan. Incidenteel kan het voorkomen dat iemand van De Snippen een opname maakt 
van de lessen. Dit zal uitsluitend gebruikt worden voor trainingsdoeleinden van onze eigen 
lesgevers. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind gefilmd wordt in de zwemzaal, 
tijdens de zwemles, dan kunt u contact opnemen met de zwemcommissie 
 
 
2. LIDMAATSCHAP  
 
2.1  De contributie voor het volgende contributiejaar wordt vastgesteld op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering.  
  
2.2  De duur van het lidmaatschap bij de Snippen is steeds voor 1 jaar. Het jaar loopt van 1 
augustus tot en met 31 juli. Eventuele opzeggingen dienen vóór 1 juli schriftelijk of per email 
te geschieden bij de ledenadministratie.  
Bij tussentijds opzeggen is restitutie van contributie niet mogelijk. Een opzegging wordt 
binnen 4 weken per email bevestigd door de ledenadministratie. Mocht dit niet gebeurd zijn, 
dan graag contact opnemen met de ledenadministratie. De contributie is vooruit 
verschuldigd en de factuur wordt per jaar via een e-mail uit het 
verenigingsadministratieprogramma Sportlink verzonden. In geval van een latere instroom 
wordt een evenredig gedeelte van de jaarcontributie berekend. Bij de inschrijving van een 
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nieuw lid worden administratiekosten berekend. 
  
2.3  De contributie is inclusief afdracht kosten aan de KNZB.  
Indien door sluiting van het bad op feestdagen of door andere bijzondere omstandigheden 
geen instructie/training gegeven kan worden, wordt geen contributie gerestitueerd.  
Bij verzuim wegens ziekte of anderszins wordt eveneens geen contributie gerestitueerd.  
 
2.4  Door de KNZB opgelegde boetes wegens wangedrag of andere redenen zijn voor 
rekening van het betrokken lid.  
 
 
3. WATERPOLO  
 
3.1  Iedere waterpoloër vanaf 13 jaar wordt dient in bezit te zijn van set waterpolocaps. Tot 
13 jaar zorgt de vereniging voor caps. 
 
3.2  Bij wedstrijden draagt men de clubkleding.  
 
3.3  Het vervoer van en naar wedstrijden is een verantwoordelijkheid van de leden zelf of de 
ouders/verzorgers.  
  
3.4  Ieder lid dient op tijd op de training te verschijnen.  
Ieder lid dient zich bij de trainer af te melden als hij/zij het bad voortijdig verlaat.  
 
 
4.LESZWEMMEN  
 
4.1. . Alle nieuwe leskinderen ontvangen een informatieboekje Zwemles. Deze informatie 
staat ook op de website, 
 
4.2.  Het zwemseizoen loopt van september t/m juni. De zwemlessen zijn op zaterdagavond 
van 18:00 18.45 en van 18.45 -19.30 uur. 
 
4.2.  De kinderen mogen zich omkleden 10 minuten voor aanvang van de zwemles. In de 
zwemzaal nemen ze plaats op de bank in de hoek bij het ondiepe bad.  
 
4.3. De eerste les mogen ouders mee het zwembad in en gedurende de les beneden blijven 
zitten. De volgende lessen nemen de ouders boven plaats, op de tribune.  
 
4.4  Elke eerste zaterdag van de maand wordt er met kleding gezwommen. 
 
4.5  Tijdens het Zwem-ABC ligt de nadruk op veiligheid en watergewenning. Het zwemmen 
met brilletje is daarom niet toegestaan. De kinderen zullen leren om onder water te kijken en 
zich te oriënteren. 
 
4.6  De jaarplanning staat op de website. 
 
4.7  Ziekte; mocht het zo zijn dat een kind enkele weken niet naar de zwemles kan komen, 
dan graag een bericht naar de zwemcommissie. 
 
 
5. VRIJWILLIGERSWERK  
 
5.1  Van ouders wordt verwacht als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de vereniging van 



 

 3 
 

hun kind. Voorbeelden: gastouder, plasouder, assisteren bij zwemles, assisteren bij 
eenmalige acties. De diverse taken staan vermeld op de website.  
 
5.2  Van leden vanaf 16 jaar wordt verwacht dat zij als vrijwilliger en bijdrage leveren aan de 
vereniging. Voorbeelden; Snippenjeugdtoernooi, commissie- en/of bestuurswerkzaamheden, 
jurytafel en assisteren bij eenmalige acties. De diverse taken staan vermeld op de website. 
 
5.3  Iedere waterpoloër vanaf 16 jaar is verplicht de W-cursus te volgen en na afloop te 
functioneren aan de wedstrijdtafel. 
 
 
6. OPLEIDINGEN  
 
6.1  Cursussen, die door leden ten behoeve van de vereniging worden gevolgd, kunnen 
geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Hiervoor dient wel aan een aantal voorwaarden te 
worden voldaan. Informatie hierover is verkrijgbaar bij het bestuur. 
 
 


