
Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 

1. Algemeen 

1.1. Doelstelling   Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het 
aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 

 

1.2. Doelgroep op volgorde van belang voor de doelstelling: 
• Roeiers met een van de statussen voor talenten zoals opgesteld en 

goedgekeurd door KNRB en NOC*NSF. 
• Roeiers die zijn uitgenodigd om te trainen bij een Paralympisch Talent 

Centrum Roeien (PTCR) en nog geen van de statussen voor talenten bezitten. 
• Potentiële talenten die binnen 1 jaar in staat zouden kunnen zijn uitgenodigd 

te worden voor het PTCR dan wel een van de statussen te bemachtigen. 
• Geclassificeerde roeiers die willen participeren aan wedstrijden en niet trainen 

op het PTCR. 
 

1.3. Motivatie: 
Om de top te bereiken dient er veel getraind te worden, waardoor er minder tijd te 
besteden is aan een loopbaan wat de financiële middelen van de sporters verkleint. 
Daarnaast moet een deel van de doelgroep leven van een uitkering. 

Als relatief jonge paralympische sport is er een geringe bekendheid, en een tekort 
aan deskundigheid en botenmateriaal in Nederland. 

Voor het bereiken van paralympisch niveau moeten atleten veel kosten gemaakt 
worden: 

• Lange reistijd met hoge kosten naar centrale training 
• Specifieke krachttraining in gespecialiseerde sportschool of  extra 

fysiotherapie. 
• Inschrijfgeld voor wedstrijden 
• Botentransport 
• Aanpassingen, zoals speciale protheses en ortheses. 



 

2. Organisatie 

2.1. Bestuurlijk 

2.1.1. Algemeen 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
statuten. 
Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige 
bestuur. 
Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de 
werkwijze, uitbreiding van de activiteiten of anderszins relevante herzieningen in het 
beleid en/of activiteiten van de Stichting PAR als geheel. 

 

2.1.2.  Werkwijze van de stichting 

2.1.2.1. Structuur 

De Stichting PAR bestaat uit een bestuur, ondersteunt door adviseurs en 
ambassadeurs. 
Afgeleid van de Statuten wordt gekozen voor een bestuur met een oneven aantal 
van minstens drie leden, te weten: 

• Voorzitter 
• Secretaris 
• Penningmeester 
• Commissaris communicatie,  
• Commissaris fondsenwerving 

2.1.2.2. Taken en bevoegdheden bestuur 
Voorzitter 

• Heeft algemene leiding van de stichting: coördinatie en leiding geven aan het 
bestuur 

• Heeft bestuurlijke representatie en vertegenwoordiging naar buiten 
• Stelt in overleg met de secretaris de agenda’s voor de vergaderingen op 
• Leidt de bestuursvergaderingen 
• Is eerste aanspreekpunt voor bestuursleden 
• Aanspreken bestuursleden op vervullen taken 
• Leidt bijeenkomsten welke door het bestuur worden georganiseerd 

Secretaris 

 
• Maakt notulen van alle vergaderingen 



• Verzorgt de postbehandeling en de daaruit voortvloeiende correspondentie 
• Maakt jaarlijks een jaarverslag 
• Verricht overige administratieve werkzaamheden 
• Draagt zorg voor een archief 
•  Onderhoudt samen met de voorzitter contact met de adviseurs 
• Vervangt indien nodig de voorzitter 

Penningmeester 

• Verantwoordelijk voor de financiële administratie 
• Stelt financiële overzichten en de begroting op 
• Maakt financiële jaarverslag op 
• Heeft contact met aanvragers van vergoedingen 
• Onderhoudt het adressenbestand van de aanvragers 
• Opnemen van bedragen boven de 1.000 EUR gebeurt altijd in samenspraak 

met een ander bestuurslid. 
 

Commissaris Communicatie , indien niet benoemd de voorzitter. 

• Onderhoudt contact met de ambassadeurs 
• Verzorgt in- en externe communicatie,  
• Beheert de website 

o Onderhoudt contact met de bloggers voor nieuwe content 
o Verzorgt de social media: twitter, facebook, hyves, … 

 
Commissaris Fondsenwerving, indien niet benoemd de secretaris 

• onderhoudt contact met fondsen en subsidieverstrekkers io met 
penningmeester 

• onderhoudt contacten met donateurs 
 

 

2.1.2.3. Vergaderen 
Frequentie:  

 Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar. 

Agenda:  

 Bestuursleden kunnen voor vergaderingen agendapunten inbrengen; 
vervolgens wordt door de voorzitter de agenda opgesteld en doorgestuurd 
naar de overige bestuursleden.  

 In principe wordt de vergadering afgewerkt volgens de agenda, maar op 
verzoek kan de voorzitter van die volgorde afwijken.  



 De voorzitter kan tijdens een vergadering besluiten een of meerdere 
agendapunten door te schuiven naar de volgende vergadering.  

 Belangrijke agendapunten kunnen worden toegevoegd bij de vaststelling 
van de agenda aan het begin van de vergadering. 

Verantwoordelijkheid:  

 Het bestuur is verantwoordelijk en bestlist. 

Notulen:  

 Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteitenoverzicht) 
gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de 
bestuursleden.  

. 

2.1.2.4. Rooster van zitting hebben en aftreden 
Aftreden geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) a zes (6) 
maanden. 

Een bestuurslid dat niet naar behoren functioneert, kan met een meerderheid van 
stemmen tot aftreden worden gedwongen. 

Het bestuur dient altijd uit minimaal drie (3) leden te bestaan. 

Gecombineerd aftreden is niet mogelijk voor de volgende combinaties: 

• Voorzitter & secretaris 
• Secretaris & penningmeester 

Als er voor een functie geen opvolger is nemen de andere bestuursleden de taken op 
zich 

2.2. Praktisch 

2.2.1. Activiteiten 
De stichting PAR stelt zich ten doel het bevorderen en stimuleren van aangepast 
roeien naar paralympisch niveau door de doelgroep te ondersteunen en deelname 
aan wedstrijden te vergroten. 

• Ondersteunen van de doelgroep op onder andere financieel  en materieel vlak 
• Stimuleren, bevorderen en vergroten van deelname aan wedstrijden 
• Ontwikkelen en bijhouden van een website voor en door paralympische en 

aangepaste roeitalenten 
• Organiseren van evenementen en activiteiten om de paralympische en 

aangepaste roeisport te promoten, te stimuleren en te bevorderen 

2.2.2. Financiën 

2.2.2.1. Inkomsten 



De inkomsten van de stichting bestaan uit het volgende: 

• Bijdragen van sympathisanten 
• Advertentiekosten (website) 
• Subsidie, fondsen 

2.2.2.2. Beheer van financiën 
De financiën worden beheerd middels een lopende rekening en een spaarrekening. 
Er wordt een jaarrekening en -verslag gemaakt en gedeeld met de bestuursleden. 

2.2.2.3. Gebruik van financiële middelen 
De financiële middelen worden aangewend voor de volgende zaken: 

• Vergoeding van een deel van de  kosten gemaakt door de doelgroep ter 
bevordering en stimulering van het wedstrijd roeien, zoals reiskosten, kosten 
voor ortheses en protheses, botentransport, huren van boten en dergelijke. 

• Ondersteuning bij aanschaf van wedstrijd boten en aanpassingen aan boten. 
• Deskundigheids bevordering, cursussen en training van coaches en 

begeleiders. 
• Stichtingskosten, zoals kamer van koophandel, bankrekening, website 

(hosting, ontwikkeling en onderhoud), communicatie materialen zoals flyers  
en dergelijke. 

• Kosten komen alleen in aanmerking voor vergoeding als ze niet ergens anders 
te declareren zijn. 
 

3. Ondersteuning 
3.1 Adviseurs  worden gevraagd door het bestuur, hebben een band met de 
doelgroep, bijvoorbeeld paralympisch coach of begeleider. 

Taken : 

• Adviseren over mogelijke aanvragen  
• Aandragen van mogelijke subsidieaanvragers 
• Aandragen van ideeën om paralympisch roeien te bevorderen 

3.2 Ambassadeurs worden gevraagd door bestuur. 

Taken: 

• Aanwezig zijn bij evenementen 
• Uitdragen van het doel en de visie van de stichting 
• Ondersteunen bij fondsenwerving 

 
 

4. Royement 



Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade 
voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de 
bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

5. Slotbepalingen 
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, 
beslist de voorzitter. 

 
 

 


