WATERSPORTVERENIGING
"LEKKERKERK"

-STATUTENWIJZIGING PER 27-06-1995
Update Maart 2019
ARTIKEL 1
NAAM EN ZETEL
De vereniging is genaamd: Watersportvereniging "Lekkerkerk".
Zij heeft haar zetel te Lekkerkerk (gemeente Nederlek).
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt geacht te zijn opgericht op
zestien juni negentienhonderd vijf en zeventig.
ARTIKEL 2
DOEL
De vereniging stelt zich ten doel:
De beoefening en bevordering van de watersport door haar leden, één en ander in de ruimste zin van het
woord.
ARTIKEL 3
MIDDELEN
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1.
het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen en
dergelijke de watersport betreffende;
2.
het organiseren van wedstrijden en tochten,
3.
het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of een nagenoeg hetzelfde
doel nastreven;
4.
alle andere wettige middelen welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
ARTIKEL 4
LEDEN EN DONATEURS
De vereniging kent:
1.
gewone leden dit zijn leden die door de algemene ledenvergadering zijn toegelaten tot het
lidmaatschap van de vereniging;
2.
jeugdleden dit zijn leden die door de algemene ledenvergadering zijn toegelaten tot het
lidmaatschap van de vereniging en op één april de leeftijd van negentien jaar nog niet hebben
bereikt
3.
ereleden dit zijn leden die, op grond van de aan de vereniging of aan de watersport in het
algemeen bewezen belangrijke diensten dan wel wier naam bijdraagt tot luister van de
vereniging, daartoe op voorstel van het bestuur zijn benoemd door de algemene
ledenvergadering;
4.
buitengewone leden dit zijn leden die niet tot het gewone lidmaatschap van de vereniging kunnen
worden toegelaten. Over hun toelating beslist de algemene ledenvergadering;
5.
donateurs dit zijn die natuurlijke personen, vennootschappen en/of rechtspersonen die zich
bereid hebben verklaard de vereniging met een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen minimum bijdrage te steunen.
ARTIKEL 5

LIDMAATSCHAP

Om lid van de vereniging te worden moet men zich door middel van een daartoe door het bestuur
beschikbaar gesteld formulier bij de secretaris van de vereniging aanmelden. De algemene
ledenvergadering beslist over de toelating.

ARTIKEL 6
PLICHTEN VAN DE LEDEN
De leden zijn gehouden:
1.
de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur en/of van die
van de algemene ledenvergadering na te leven;
2.
de belangen van de vereniging niet te schaden;
3.
tot betaling van een jaarlijks door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast
te stellen contributie.
ARTIKEL 7
EINDE LIDMAATSCHAP
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door schriftelijke opzegging van de zijde van het lid, welke opzegging dient te geschieden
vóór één maart;
c.
door opzegging namens de vereniging
2.
Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
3.
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a.
in de gevallen in de statuten en/of de reglementen genoemd; alsmede
b.
in het geval van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren.
ARTIKEL 8
OPZEGGING LIDMAATSCHAP
1.
Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
2.
Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
a.
wanneer redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
b.
binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit
alsdan niet op hem van toepassing is.
Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe, wanneer rechten en verplichtingen
worden gewijzigd, welke in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen;
c.
binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3.
Opzegging van het lidmaatschap met ingang van het volgende verenigingsjaar kan slechts
schriftelijk geschieden aan de secretaris vóór één maart van het lopende verenigingsjaar.
In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde
van het verenigingsjaar volgend op dat waarin werd opgezegd alsmede onmiddellijk in de
gevallen als bedoeld in lid 2.
4.
Een opzegging in strijd is met het onder 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
ARTIKEL 9
BESTUUR
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.
2.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
3.
Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden gekozen.
4.
De voorzitter wordt rechtstreeks, bij een afzonderlijke stemming, door de algemene
ledenvergadering in functie gekozen.
5.
De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
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6.

De duur van de zittingsperiode en het rooster van aftreden worden bij afzonderlijk reglement
geregeld.

ARTIKEL 10 BESTUURSBEVOEGDHEID
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2.
Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening
in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
ARTIKEL 11
VERTEGENWOORDIGING
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
ARTIKEL 12
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1.
door te bedanken als bestuurslid op de wijze als vermeld in een, afzonderlijk reglement;
2.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
3.
door ontslag door de algemene ledenvergadering;
4.
behoudens herkiezing, na afloop van de zittingsperiode.
ARTIKEL 13
GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1.
contributies van de leden;
2.
bijdragen donateurs;
3.
giften en schenkingen;
4.
legaten en erfstellingen, zulks met dien verstande dat erfstellingen alleen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
5.
alle andere wettige inkomsten.
ARTIKEL 14
BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING
1.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van één april tot en met
één en dertig maart.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te
houden dat daar uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering - binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur behoudens eventuele wettelijke beperkingen ter zake, tot
goedkeuring voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
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ARTIKEL 15
ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.
Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering
worden gehouden.
2.
Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
3.
Het bestuur is, op schriftelijk verzoek van ten minste vijf en twintig leden, of, zo dit minder is op
schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek.
Het betreffende schriftelijke verzoek moet worden ingediend bij de voorzitter.
4.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan gaan met inachtneming van het hierna in lid 5 sub b bepaalde en
de in lid 5 sub a vermelde termijn van veertien dagen .
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen der notulen.
5.
a.
De algemene ledenvergaderingen worden, behoudens hetgeen hiervoor in dit artikel sub
3 is vermeld bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten
minste veertien dagen, de dag van de vergadering niet meegerekend.
b.
De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda of door middel van een
advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft gelezen
weekblad.
ARTIKEL 16
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben - voor zover zij niet ten tijde van de
vergadering als lid zijn geschorst - alle leden en hebben daar ieder één stem.
Ieder lid kan slechts één ander lid op de algemene ledenvergadering vertegenwoordigen, van
welke vertegenwoordiging moet blijken uit een schriftelijke volmacht.
2.
a.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
b.
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
3.
Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter
zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
4.
a.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming
gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal
stemmen hebben verkregen.
b.
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt
herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft
verkregen.
Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan
vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt
voor de herstemming.
c.
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming (en) is hij of zij gekozen die de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen.
Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het
verworpen.
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6.

a.

b.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen,
is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd
en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.

ARTIKEL 17
BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet
of door de statuten aan het bestuur of andere organen opgedragen zijn.
ARTIKEL 18
ALGEMENE REGLEMENTEN
1.
De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en
bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
2.
De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met de statuten.
ARTIKEL 19
STATUTENWIJZIGING
1.
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien niet twee/derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier
weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen,
mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.
a.
Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
b.
Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

ARTIKEL 20
1.
2.
3.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de
vereffening door het bestuur.
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4.

Over de bestemming van een eventueel batig saldo zal door de algemene ledenvergadering
worden beslist.

5.

Na ontbinding blijft: de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen, voor zover
mogelijk, van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".

AANVULLING
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 21
1.
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten.
ARTIKEL 22
In alle gevallen waarin noch deze statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, of indien verschil
van mening bestaat over de toepassing van enig artikel ervan, beslist het bestuur. De comparanten zijn
mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Nederlek, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(getekend) A.J. Vendeloo; J. Boere; E.H. Maan; H. de Visser; W. Gorissen; J.W. Sasburg.
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