Blad 1.

Statuten Roei- en Zeilvereniging "Gouda"
Vastgesteld in de ALV d.d. 03-04-2016.
Vastgelegd bij notariële akte d.d. 07-10-2016.

Naam en Plaats van vestiging
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Roei- en Zeilvereniging "Gouda".
Zij is gevestigd in Reeuwijk (gemeente Bodegraven-Reeuwijk).
Duur en Verenigingsjaar
Artikel 2
2.1. De vereniging, opgericht op vier februari negentienhonderd elf, duurt
onbepaalde tijd voort.
2.2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doel en Middelen
Artikel 3
3. 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de roei- en zeilsport.
3. 2. De vereniging tracht haar doel met alle daartoe geëigende wettelijke
middelen te bereiken.
Leden
Artikel 4
4. 1. Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering de leden van de
vereniging, niet zijnde ereleden en leden van verdienste als bedoeld in
artikel 5, verdelen in categorieën naar leeftijd, recht van gebruik van de
verenigingsfaciliteiten, een combinatie daarvan of anderszins.
4. 2. Om als lid te worden toegelaten gelden geen bijzondere eisen, met dien
verstande dat een kind voor wie toelating wordt gewenst bij aanvang van
het verenigingsjaar leerling dient te zijn van ten minste groep vier van
het basisonderwijs.
Het bestuur kan in naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende
omstandigheden van de voorgaande eis afwijken.
4. 3. Het bestuur kan een of meer omstandigheden benoemen die als een
buitengewone omstandigheid ten aanzien van een lid kunnen gelden.
Besluit het bestuur op verzoek van een lid dat een buitengewone
omstandigheid als hiervoor bedoeld op hem van toepassing is, dan wordt
dat lid als bijzonder lid binnen een van de in lid 1 bedoelde
ledencategorieën aangemerkt. Het bestuur bepaalt welke afwijkende
rechten en verplichtingen voor een bijzonder lid gelden.
Een bijzonder lid is gehouden, zodra in de buitengewone omstandigheid
die de grond voor het zijn van bijzonder lid was, enige wijziging
optreedt, de secretaris van het bestuur daarvan in kennis te stellen. Het
bestuur beslist of een buitengewone omstandigheid als hiervoor bedoeld
(nog steeds) ten aanzien van het desbetreffende lid bestaat.
Ereleden, Leden van verdiensten en Donateurs
Artikel 5
5. 1. Tot ereleden kunnen worden benoemd zij die tot luister van de
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vereniging hebben bijgedragen.
Tot leden van verdienste kunnen worden benoemd die leden die zich
voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
5. 2. Ereleden en leden van verdienste worden, op voorstel van het bestuur,
door de ledenvergadering benoemd. Voor een dergelijk besluit is een
meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen
vereist.
Ereleden en leden van verdienste die niet ook anderszins lid van de
vereniging zijn, zijn niet verplicht tot het betalen van contributie.
5. 3. Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en de
vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van die
bijdrage is gekoppeld aan de hoogte van de contributie, een en ander op
voorstel van het bestuur door de ledenvergadering te bepalen.
5
4. Ereleden en leden van verdienste die niet ook anderszins lid van de
vereniging zijn als ook donateurs hebben niet het recht van gebruik van
de faciliteiten van de vereniging, maar hebben wel het recht om de
ledenvergaderingen bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht,
maar, voor wat betreft ereleden en leden van verdienste, wel het recht
om het woord te voeren en het recht om een adviserende stem uit te
brengen.
Toelating leden
Artikel 6
6. 1. Degene die als lid van de vereniging wenst te worden toegelaten, richt
het verzoek daartoe door middel van een hem, op zijn aanvraag, te
verstrekken formulier aan de secretaris van het bestuur. Een
minderjarige behoeft om als lid te worden toegelaten de schriftelijke
toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
Over het verzoek wordt binnen zes weken na ontvangst daarvan door het
bestuur of door een speciaal daartoe ingestelde commissie beslist. Over
het instellen van deze commissie, de samenstelling daarvan - het
voorzien in vacatures binnen de commissie daaronder begrepen - en haar
werkwijze beslist de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. Voor
een dergelijk besluit is een meerderheid van ten minste twee/derden van
de uitgebrachte stemmen vereist.
6. 2. De secretaris van het bestuur deelt de verzoeker, bedoeld in lid 1,
schriftelijk mee of hij al dan niet als lid is toegelaten. Bij niet-toelating
kan de ledenvergadering niet alsnog tot toelating besluiten.
6. 3. Het lidmaatschap neemt een aanvang op de dag, daartoe vermeld in de
mededeling, bedoeld in lid 2. De secretaris van het bestuur zorgt ervoor
dat de toelating van de verzoeker als lid van de vereniging aan de
overige leden wordt bekend gemaakt.
6. 4. Het bestuur houdt onder de zorg van de secretaris van het bestuur een
register waarin in ieder geval voor ieder lid worden ingeschreven: zijn
geslachtsnaam, voornamen, woonplaats, adres, bankrekeningnummer, emailadres en telefoonnummer.
Einde lidmaatschap en Schorsing
Artikel 7
7. 1. Behalve door ontzetting als bedoeld in artikel 35 lid 1 letter d Boek 2
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Burgerlijk Wetboek houdt een lid op lid van de vereniging te zijn:
a. door zijn overlijden;
b. door opzegging door het lid als bedoeld in lid 2; en
c. door opzegging door het bestuur als bedoeld in lid 3.
Opzegging door het lid kan alleen plaatsvinden bij brief, per e-mail
daaronder begrepen, gericht aan de secretaris van de vereniging, tegen
het einde van een verenigingsjaar. De opzegging dient voor één
november van het lopende verenigingsjaar te worden gedaan. Opzegging
kan met onmiddellijke ingang geschieden wanneer redelijkerwijs van het
lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging door het bestuur geschiedt, onder opgave van redenen, bij
aangetekende brief of deurwaardersexploit, verzonden respectievelijk
uitgebracht door (toedoen van) de secretaris van het bestuur. Zij is alleen
mogelijk wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het lidmaatschap eindigt
per de datum, in de brief of het exploit vermeld.
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar
verschuldigd.
Het dagelijks bestuur kan, op een van de gronden als bedoeld in de
laatste zin van dit lid 5, een lid de toegang tot de terreinen en gebouwen
van de vereniging en/of het gebruik van de faciliteiten van de vereniging
voor de duur van ten hoogste een maand ontzeggen.
De secretaris van het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste
schriftelijk, onder opgave van redenen, van het besluit van het dagelijks
bestuur in kennis.
De hiervoor in dit lid 5 bedoelde gronden zijn:
a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging;
b. het lid benadeelt de vereniging op onredelijke wijze.
Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid op een van de gronden als
bedoeld in lid 5, laatste zin, de toegang tot de terreinen en gebouwen
en/of het gebruik van de faciliteiten voor de duur van ten hoogste drie
maanden te ontzeggen of een door het dagelijks bestuur uitgesproken
ontzegging tot ten hoogste drie maanden te verlengen; het bepaalde in de
voorlaatste zin van lid 5 is van gelijke toepassing.
Het bestuur heeft verder de bevoegdheid een lid op een van de gronden
als bedoeld in lid 5, laatste zin, voor de duur van ten hoogste zes
maanden te schorsen; het bepaalde in de voorlaatste zin van lid 5 is van
gelijke toepassing.
Een geschorst lid heeft geen toegang tot de terreinen en gebouwen en
heeft niet het recht van gebruik van de faciliteiten. Een schorsing geldt
eveneens ten aanzien van eventuele functies die het geschorste lid
binnen de vereniging vervult. Een geschorst lid heeft niet het recht om al
dan niet bij volmacht ledenvergaderingen bij te wonen en daarin
stemrecht uit te oefenen. Die rechten kunnen echter wel worden
uitgeoefend door een lid dat op grond van de wet als geschorst geldt
doordat hij uit het lidmaatschap is ontzet met betrekking tot (het deel
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van) een ledenvergadering waarin een door hem tegen zijn ontzetting
ingesteld beroep wordt behandeld.
Verplichtingen van de leden
Artikel 8
8. 1. De leden zijn verplicht:
a. tot eenmalige betaling van een entreegeld en betaling van een
jaarlijkse contributie; de hoogte van het entreegeld en de contributie
wordt voor elk van de in artikel 4, lid 1 bedoelde categorieën van
leden afzonderlijk door de ledenvergadering, op voorstel van het
bestuur, vastgesteld; hij die binnen een tijdvak van tien jaren na te
zijn opgehouden lid van de vereniging te zijn, opnieuw als lid
toetreedt, is geen entreegeld verschuldigd; bij toetreding van een lid
in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele
contributie, bij toetreding in de tweede helft van een
verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd; ten
aanzien van contributie die ten gevolge van een wijziging van de
ledencategorie van leden, waartoe een lid behoort, ter aanvulling
verschuldigd mocht zijn, is het hiervoor bepaalde van
overeenkomstige toepassing; teruggaaf van reeds voldane
contributie wordt niet verleend.
b.
om, als behorend tot het collectief van leden, bij de (activiteiten
van de) vereniging passende werkzaamheden ten behoeve van de
vereniging te verrichten; op voorstel van het bestuur besluit de
ledenvergadering of en, zo ja, welke werkzaamheden door welke
leden worden verricht; de ledenvergadering kan, op voorstel van het
bestuur, besluiten dat ingeval een lid de hem toegedachte
werkzaamheden niet uitvoert, hij ter compensatie daarvan een bij
dat besluit te bepalen passende vergoeding in geld aan de
vereniging betaalt;
c. om aan het bestuur of een commissie van de vereniging de
gegevens te verstrekken die het bestuur of die commissie voor een
goede uitvoering van zijn/haar taak nodig oordeelt; en
d. tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en
besluiten van de vereniging.
8. 2. Verder zijn die leden die zijn aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse
Roeibond (KNRB) verplicht om:
a. de toepasselijkheid op hen van het Nationaal Dopingreglement
Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement van de
KNRB, zoals die op eenendertig december tweeduizendtwaalf of
later in gewijzigde vorm luiden, te aanvaarden, de daaruit
voortvloeiende verplichtingen na te leven en, indien vereist, aan de
uitvoering van de bepalingen in die reglementen hun medewerking
te verlenen;
b. in geval van (verdenking van een) overtreding van het
Dopingreglement en/of het tuchtreglement van de KNRB te allen
tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op
hen van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de
KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB,
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te aanvaarden;
c. de sancties die op grond van het Dopingreglement en/of het
tuchtreglement aan hen worden opgelegd, bij het onherroepelijk
worden van deze sancties, te aanvaarden; en
d. te aanvaarden dat deze sancties een grond voor ontzetting uit het
lidmaatschap kunnen zijn.
8. 3. Op een lid dat gerechtigd is aan wedstrijdzeilactiviteiten deel te nemen
zijn de statuten en de reglementen van het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond (KNWV) van toepassing.
Bestuur (orgaan)
Artikel 9
9. 1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal
van ten minste vijf (5) leden.
Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, die allen in functie worden benoemd.
Het bestuur bepaalt welke andere functies binnen het bestuur zijn te
vervullen en verdeelt deze onder de overige bestuurders, nadat het
bestuur de ledenvergadering over het een en ander heeft gehoord.
Ingeval het bestuur een vice-voorzitter kent komen bij afwezigheid van
de voorzitter de taken en bevoegdheden die aan de functie van voorzitter
zijn verbonden, aan de vice-voorzitter toe.
De leden van het bestuur worden door de ledenvergadering benoemd uit
de leden die bij aanvang van het verenigingsjaar waarin de benoeming
plaatsvindt ten minste achttien jaar oud zijn.
9. 2. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de ledenvergadering
worden geschorst en ontslagen.
9. 3. Bij belet of ontstentenis van een lid van het bestuur nemen een of meer
andere leden van het bestuur, door het bestuur te bepalen, de
desbetreffende bestuursfunctie waar.
9. 4. De voorzitter en de penningmeester hebben zitting voor de tijd van drie
(3) jaar. De overige leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van
twee (2) jaar. De leden van het bestuur treden periodiek af en wel per het
tijdstip van sluiting van de ledenvergadering die uiterlijk in de maand
april of november van het derde respectievelijk tweede jaar na het jaar
van hun (laatste) benoeming wordt gehouden. Aftredende bestuursleden
zijn herbenoembaar, met dien verstande, dat een bestuurslid telkens
slechts eenmaal voor een zittingsperiode, aansluitend aan zijn vorige
zittingsperiode, kan worden herbenoemd. De ledenvergadering kan in
uitzonderingsgevallen een tweede opvolgende zittingsperiode als in de
vorige zin bedoeld, één maal met ten hoogste zes (6) maanden
verlengen.
9. 5. In een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende
ledenvergadering, die na het ontstaan van de vacature wordt gehouden.
In de tussentijd geldt het bestuur als volledig samengesteld, mits het
bestuur bestaat uit ten minste de helft van het ingevolge artikel 9, lid 1
door de ledenvergadering vastgestelde aantal bestuursleden, met een
minimum van vijf. Zijn er te eniger tijd minder dan vijf bestuursleden in
functie, dan is het bestuur (alleen) bevoegd en ook gehouden om
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onverwijld een ledenvergadering bijeen te roepen waarin in zoveel
vacatures wordt voorzien dat ten minste vijf bestuursleden in functie
zijn.
Bestuur (bevoegdheid)
Artikel 10.
10. 1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.
10. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van registergoederen,
onverminderd het bepaalde in lid 3.
10. 3. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de
ledenvergadering voor het nemen van besluiten tot het doen van
uitgaven of het aangaan van - zich al dan niet over meer dan één
verenigingsjaar uitstrekkende - verplichtingen waarin niet of slechts ten
dele in de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting voor het
desbetreffende jaar is voorzien, zodra de omvang van die uitgaven en
verplichtingen in totaal een bedrag, gelijk aan tien (10) procent van alle
uitgaven en verplichtingen waarin in de begroting voor dat jaar wel is
voorzien, te boven gaat.
In geval naar het eensluidend oordeel van alle leden van het bestuur het
nemen van een besluit waarvoor ingevolge het in de vorige zin bepaalde
de goedkeuring van de ledenvergadering is vereist, geen uitstel duldt, is
het bestuur tot het nemen van dat besluit zonder die voorafgaande
goedkeuring bevoegd. In dat geval zal het bestuur dat besluit in de
eerstvolgende ledenvergadering aan de orde stellen, teneinde op dat
besluit zo mogelijk alsnog de goedkeuring van de ledenvergadering te
verkrijgen.
Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit van het bestuur als in
dit lid bedoeld kan niet door of tegen derden worden ingeroepen en laat
het besluit als zodanig in stand.
10. 4. Verder legt het bestuur zijn beleid op middellange termijn in een
jaarlijks aan te passen vijfjarenvisie vast en maakt het een
vijfjarenbegroting als ook een vijfjarenliquiditeitsbegroting op. Het
bestuur brengt de inhoud van de hiervoor bedoelde vijfjarenvisie en
vijfjarenbegrotingen in ieder geval in een van de in artikel 17 leden 3 en
5 bedoelde ledenvergaderingen (in hoofdlijnen) ter kennis van de leden;
die stukken behoeven niet tevoren als vergaderstukken aan de leden te
worden verstrekt.
10. 5. Het bestuur zorgt ervoor dat tegen intimiderend gedrag van een lid van
seksuele of andere aard, vertoond tegenover een ander lid dan wel een
werknemer of gast van de vereniging, onverwijld nadat de betrokkene
dat gedrag aan de daartoe door het bestuur aangewezen persoon heeft
gemeld, wordt opgetreden.
Dagelijks bestuur (orgaan en bevoegdheid)
Artikel 11
11. 1. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bereidt verder de werkzaamheden van het bestuur
en de ledenvergadering voor en zorgt voor de uitvoering van hun
besluiten.
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11. 2.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester. Zo het bestuur een vice-voorzitter kent, maakt ook
deze deel uit van het dagelijks bestuur.
11. 3. Voor een geldig besluit van het dagelijks bestuur is vereist dat alle leden
van dat bestuur zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreken.
Bestuursvergaderingen
Artikel 12
12. 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere
bestuursleden dit wenselijk acht(en). De leden van het bestuur worden
door de secretaris, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen,
ter vergadering bijeengeroepen, met inachtneming van een
oproepingstermijn van tenminste tien dagen, de dag van de oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend; in spoedeisende gevallen, dit
ter beoordeling van de voorzitter, kunnen bestuursvergaderingen op een
kortere termijn worden bijeengeroepen.
12. 2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter en, bij zijn
afwezigheid, de vice-voorzitter, zo het bestuur een vice-voorzitter kent;
de secretaris maakt van hetgeen ter vergadering wordt besloten een
besluitenlijst.
Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter of bij
afwezigheid van de secretaris wijst de vergadering een van de
aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het
maken van de besluitenlijst zal zijn belast.
12. 3. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het
ingevolge artikel 9, lid 1 door de ledenvergadering vastgestelde aantal
bestuursleden aanwezig is; zijn ten gevolge van een of meer vacatures
tijdelijk minder bestuursleden dan die helft in functie, dan dienen voor
het nemen van rechtsgeldige besluiten alle in functie zijnde
bestuursleden aanwezig te zijn, alles onverminderd het bepaalde in
artikel 9 lid 5.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
12. 4. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco
stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
12. 5. De leden van het bestuur kunnen zich ter zake van de besluitvorming
door het bestuur niet door een ander doen vertegenwoordigen.
12. 6. In een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn,
kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden
genomen, ook wanneer het bepaalde in de tweede zin van lid 1 niet in
acht is genomen.
12. 7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreken. De
stemmen moeten schriftelijk worden uitgebracht, waaronder begrepen
per e-mail.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris van het bestuur een relaas
opgemaakt dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen
wordt gevoegd.
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12. 8.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning;
kosten worden aan hen vergoed.
Commissies
Artikel 13
Het bestuur kan besluiten een of meer commissies in te stellen, waarvan de leden
door het bestuur worden benoemd. De werkzaamheden als ook de werkwijze van
een dergelijke commissie worden door het bestuur in zijn besluit tot instelling van
de commissie vastgelegd. Het bestuur kan een dergelijke commissie desgewenst in
subcommissies verdelen. Het bestuur kan een door hem ingestelde (sub)commissie
weer opheffen. Een besluit op grond van dit artikel 13 maakt het bestuur aan de
leden bekend.
Vertegenwoordiging
Artikel 14
14. 1. De vereniging wordt, behalve door het bestuur, vertegenwoordigd door
twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie in ieder geval de
voorzitter, de vice-voorzitter, zo het bestuur een vice-voorzitter kent, de
secretaris of de penningmeester.
14. 2. De vereniging kan aan een bestuurslid als ook aan een derde, al dan niet
in dienst van de vereniging, volmacht verlenen om de vereniging te
vertegenwoordigen ter zake van in het besluit van het bestuur tot het
verlenen van volmacht nauwkeurig omschreven rechtshandelingen of
categorieën van rechtshandelingen.
Defungeren van bestuur
Artikel 15
Behalve door ontslag, hem door de ledenvergadering gegeven, houdt een
bestuurslid op lid van het bestuur te zijn:
a. door zijn vrijwillig aftreden;
b. door zijn periodiek aftreden;
c. doordat hij ophoudt lid van de vereniging te zijn.
Voordracht bestuursleden
Artikel 16
16. 1. Ter zake van een te benoemen lid van het bestuur maakt het bestuur een
aanbeveling op van zo mogelijk twee personen. De namen van de
aanbevolen personen worden in de oproeping tot de desbetreffende
ledenvergadering meegedeeld.
16. 2. Voor een te vervullen vacature in het bestuur kunnen ook de leden een
of meer kandidaten stellen, mits een daartoe strekkende, van tenminste
tien stemgerechtigde leden uitgaande schriftelijke kennisgeving vóór de
daartoe in de oproeping, bedoeld in het vorige lid, gestelde datum aan de
secretaris van het bestuur wordt gedaan. Tussen de dag van verzending
van die oproeping en de hiervoor bedoelde datum dienen ten minste
zeven dagen te zijn gelegen. De hiervoor bedoelde kennisgeving kan ook
per e-mail geschieden; de kennisgeving dient door de betrokken leden
zelf te worden gedaan.
Ingeval door de leden kandidaten zijn gesteld brengt het bestuur de
namen van die kandidaten binnen een week na de in de vorige zin
bedoelde datum ter kennis van de leden.
Ledenvergaderingen
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Artikel 17
17. 1. Ledenvergaderingen worden ten minste tweemaal per jaar gehouden en
wel één vergadering uiterlijk in de maand april en één vergadering
uiterlijk in de maand november.
Verder wordt een ledenvergadering bijeengeroepen wanneer dat op
grond van artikel 10, lid 3 is vereist als ook wanneer hetzij de voorzitter
van het bestuur of twee andere bestuursleden dit wenselijk acht(en),
hetzij ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen waarover alle
stemgerechtigde leden tezamen beschikken, dat schriftelijk, per e-mail
daaronder begrepen, en onder opgave van de te behandelen onderwerpen
verzoekt; dat verzoek dient door de betrokken leden zelf te worden
gedaan.
Wanneer in het laatste geval de ledenvergadering niet binnen veertien
dagen na ontvangst van het verzoek overeenkomstig lid 2 op een termijn
van ten hoogste vier weken wordt bijeengeroepen, is ieder van de
verzoekers zelf, met inachtneming van het daarover in deze statuten
bepaalde, tot de bijeenroeping bevoegd; daartoe is het ledenregister,
bedoeld in artikel 6 lid 4, ter inzage van de verzoekers.
17. 2. Ledenvergaderingen worden schriftelijk, per e-mail daaronder begrepen,
bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur, met inachtneming van
een oproepingstermijn van ten minste eenentwintig dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping of later, maar uiterlijk tien dagen vóór de dag van de
vergadering, worden de te behandelen onderwerpen aan de leden bekend
gemaakt; over onderwerpen die niet op deze wijze bekend zijn gemaakt,
kan de ledenvergadering geen besluiten nemen.
De leden zijn gerechtigd onderwerpen ter behandeling in de
ledenvergadering in te dienen; de indiening dient door ten minste tien
stemgerechtigde leden bij de secretaris van het bestuur te geschieden
binnen zeven dagen na de dag van de oproeping; de indiening dient
schriftelijk, per e-mail daaronder begrepen, en door de betrokken leden
zelf te worden gedaan; de op deze wijze ingediende onderwerpen
worden, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, aan de
leden bekend gemaakt.
17. 3. In de uiterlijk in de maand april te houden ledenvergadering brengt het
bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de in lid 3 van artikel 18
bedoelde balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de ledenvergadering over. Verder brengt in die
vergadering de commissie, bedoeld in het volgende lid, haar verslag uit.
Goedkeuring als hiervoor bedoeld strekt tot décharge van de bestuurders,
tenzij de vergadering een voorbehoud maakt.
In die vergadering wordt verder in eventuele vacatures in het bestuur
voorzien.
17. 4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste
twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De
commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de
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17

.5.

17. 6.

17. 7.
17. 8.

17. 9.

toelichting en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
In de uiterlijk in de maand november te houden ledenvergadering legt
het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter
goedkeuring aan de ledenvergadering over. Verder worden in die
vergadering, op voorstel van het bestuur, de hoogte van het entreegeld,
van de contributies en, voor zover van toepassing, van de bijdrage van
donateurs voor het komende verenigingsjaar vastgesteld en wordt in
eventuele vacatures in het bestuur voorzien.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de
ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen.
Ieder lid dat bij aanvang van het desbetreffende verenigingsjaar ten
minste achttien jaar oud is en niet is geschorst, heeft recht op het
uitbrengen van één stem.
Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat
wanneer een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming
over personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
Bij staking van stemmen wordt het desbetreffende voorstel opnieuw in
stemming gebracht. Wanneer ook dan de stemmen staken, komt geen
besluit tot stand.
Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, maar alleen
op grond van een deugdelijke, schriftelijke en origineel getekende
volmacht, door hem aan een ander lid van de vereniging voor een in de
volmacht vermelde specifieke vergadering verleend. Dat andere lid kan
op deze wijze ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. De
volmacht dient ten minste een half uur vóór aanvang van de
desbetreffende vergadering bij de voorzitter van de vergadering te
worden ingeleverd, onder het gelijktijdig tonen van (een deugdelijke
kopie van) een rechtsgeldig identiteitsdocument van de volmachtgever,
een en ander opdat de deugdelijkheid van de volmacht genoegzaam door
de voorzitter van de vergadering kan worden vastgesteld. Wordt ter zake
van de volmacht niet op alle punten aan het hiervoor in dit lid bepaalde
voldaan, dan kan van de volmacht geen gebruik worden gemaakt. Het
oordeel daarover van de voorzitter van de vergadering is beslissend.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur en, zo het bestuur een
vice-voorzitter kent, ook de vice-voorzitter, voorziet de vergadering zelf
in haar leiding. De secretaris van het bestuur of, zo deze niet aanwezig
is, een ander lid van de vereniging, door de voorzitter van de
vergadering aan te wijzen, houdt de notulen. De voorzitter en de
secretaris van een vergadering die ingevolge lid 1 laatste volzin door de
leden is bijeengeroepen, worden door de ledenvergadering zelf
aangewezen.
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de desbetreffende vergadering of, ter keuze van die
voorzitter, vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het laatste
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geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en
secretaris van die volgende vergadering ondertekend. De secretaris zorgt
ervoor dat de notulen deugdelijk worden bewaard.
17. 10. De voorzitter van de vergadering is bevoegd niet-leden tot de
vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.
Geldmiddelen, Balans en Staat van baten en lasten en Penningmeester
Artikel 18
18. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden,
contributies, bijdragen van donateurs, liggelden, subsidies, schenkingen,
erfstellingen, legaten en andere - al dan niet toevallige – wettige baten.
18. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
18. 3. Het bestuur is onder de zorg van de penningmeester verplicht jaarlijks
binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar de balans en de
staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te
stellen.
18. 4. Verder is het bestuur verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar
te bewaren.
18. 5. De penningmeester is belast met het beheer van de middelen en waarden
van de vereniging.
18. 6. Alle aan de vereniging toebehorende waarden worden, voor zoveel deze
naar het oordeel van het bestuur niet voor het dagelijks beheer nodig
zijn, op een door het bestuur aan te geven wijze bij een bankinstelling
gedeponeerd of wel op solide wijze belegd.
Reglementen
Artikel 19
19. 1. Nadere regels, de vereniging betreffende, worden in een huishoudelijk
reglement neergelegd, dat op voorstel van het bestuur door de
ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd.
19. 2. De ledenvergadering kan, naast het huishoudelijk reglement, een of meer
andere reglementen waarin specifieke onderwerpen, de vereniging
betreffende, worden geregeld, vaststellen en wijzigen.
19. 3. Het bepaalde in lid 3 van artikel 20 is ten aanzien van een voorstel tot
vaststelling of wijziging van een reglement als in dit artikel bedoeld van
overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid
1 letter c.
19. 4. Een bepaling in enig reglement, die in strijd is met deze statuten, is
nietig.
Bijzondere besluiten
Artikel 20
20. 1. Voor het nemen door de ledenvergadering van een besluit:
a. als bedoeld in artikel 4 lid 1 of artikel 8 lid 1 letter b;
b. tot het schorsen of ontslaan van een lid van het bestuur;
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c. tot het vaststellen of wijzigen van een reglement;
d. tot het wijzigen van deze statuten; en
e. tot ontbinding van de vereniging;
is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte
stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste twee/derden van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
onverminderd het bepaalde in lid 4.
20. 2. Zijn in een vergadering waarin een voorstel tot het nemen van een
besluit als in lid 1 bedoeld aan de orde wordt gesteld, niet tenminste
twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid
van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit
overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde
voorstel kan worden genomen.
Indien het voorstel, dat in de in lid 1 bedoelde vergadering aan de orde
wordt gesteld, niet betreft het schorsen of ontslaan van lid van het
bestuur, kan het bestuur besluiten dat, in afwijking van het bepaalde in
de vorige zin, het voorstel eerst in de eerstvolgende reguliere
ledenvergadering, in plaats van in een vergadering te houden binnen
dertig dagen na de eerste, opnieuw aan de orde zal worden gesteld.
20. 3. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot
wijziging van de statuten bijeenroepen, moeten ten minste tien dagen
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
van de vergadering.
Bij de oproeping tot de vergadering wordt van de ter inzage legging
mededeling gedaan
20. 4.
Een besluit tot een wijziging van deze statuten die aan de vereniging
wordt opgelegd door de KNRB of het KNWV kan met een meerderheid
van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen worden
genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
20. 5. Wijzigingen in deze statuten treden eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt; ieder bestuurslid is tot het verlijden van die
akte bevoegd.
Artikel 21
21. 1. Onverminderd de in de wet genoemde andere gevallen van ontbinding
van een vereniging wordt de vereniging ontbonden door een daartoe
strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met inachtneming
van artikel 20.
21. 2. Zij die bij de ontbinding ingevolge een besluit van de ledenvergadering
de bestuursleden zijn, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit
tot ontbinding anders wordt bepaald.
21. 3. Een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergadering bestemd voor
een sportief of liefdadig doel.
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21. 4.

De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vereniging moeten worden bewaard gedurende ten minste zeven jaar
nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene
die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Slotbepaling
Artikel 22
In gevallen waarin deze statuten noch een reglement als in artikel 19 bedoeld,
voorzien/voorziet beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordingsplicht
tegenover de ledenvergadering.

