Statuten van

Watersportvereniging
“De Buitenhaven”
Kampen

Opgericht: 15 december 1975

41946JH/je
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, drie april tweeduizend dertien,
verschenen voor mij, Mr Jacobus Gerrit Haksteen, notaris te Kampen:
1. de heer Pier Soepboer, wonende Ittervegtlaan 1, 8271 TK IJsselmuiden, geboren te
Smallingerland op achttien februari negentienhonderd eenenzeventig (identiteitsbewijs:
Nederlandse identiteitskaart, nummer: INHP96KH1, afgegeven door de gemeente Kampen op twaalf juli tweeduizend tien), en gehuwd met mevrouw Stephanie Martine Ronalda Mols;
2. mevrouw Simone Bovenhorst, wonende IJsselkade 78, 8261 AH Kampen, geboren te
Hengelo (O) op dertien december negentienhonderd vijfenzeventig (identiteitsbewijs:
paspoort, nummer: NUD0C55B3, afgegeven door de gemeente Kampen op één maart
tweeduizend elf), ongehuwd en nimmer gehuwd geweest, en niet geregistreerd (of geregistreerd geweest) als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van het bestuur van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Watersportvereniging Buitenhaven, statutair gevestigd
te Kampen, secretariaatsadres Havenweg 1, 8262 BZ Kampen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 40059071;
en handelend ter uitvoering van het hierna te omschrijven besluit van de algemene ledenvergadering.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vooraf dat:
- de vereniging is opgericht op vijftien december negentienhonderd vijfenzeventig (15-121975) en de statuten voor de laatste maal zijn gewijzigd en geheel opnieuw, voor de eerste maal bij notariële akte, zijn vastgesteld bij akte, verleden op vierentwintig februari
negentienhonderd zevenenzeventig (24-02-1977) voor Martin Siebelink, destijds notaris
te Kampen;
- blijkens de aan deze akte te hechten notulen van twee daartoe gehouden algemene ledenvergaderingen is door de algemene ledenvergadering - zulks met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de wet en in de statuten is bepaald - besloten de statuten te wijzigen
en integraal opnieuw vast te stellen.
Ter uitvoering van het voormelde besluit verklaarden de verschenen personen, handelend als
gemeld, dat de statuten met ingang van heden luiden als volgt:
S T A T U T E N:
Artikel 1
Naam en zetel
De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Buitenhaven en heeft haar
zetel te Kampen.
Artikel 2
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Duur
De vereniging is opgericht op vijftien december negentienhonderd vijfenzeventig (15-121975) voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de watersport in het algemeen en de
beoefening van de watersport door haar leden.
2. De vereniging tracht haar doelstelling te bereiken door:
a. het, ten behoeve van haar leden en passanten, beheren en in stand houden van één of
meerdere jachthavens in Kampen;
b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
c. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;
d. het houden van cursussen, lezingen en voorlichtingsavonden betreffende de watersport;
e. het samenwerken met andere watersportverenigingen die een gelijke of nagenoeg
gelijke doelstelling hebben;
f. alle andere wettige middelen, die tot het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen
zijn.
Artikel 4
Soorten leden
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, gezinsleden en jeugdleden.
Uitsluitend gewone leden, ereleden en gezinsleden die de achttienjarige leeftijd hebben
bereikt zijn leden van de vereniging in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Leden in de zin van de eerste volzin van lid 1 zijn zij die als zodanig zijn toegelaten tot
de vereniging, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 5.
Om als lid in de zin van de tweede volzin van lid 1 tot de vereniging te kunnen worden
toegelaten moet de betreffende persoon tenminste de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
Om als lid in de zin van zowel de eerste volzin als de tweede volzin van lid 1 te kunnen
worden toegelaten moet de aanvrager van het lidmaatschap inwoner van de gemeente
Kampen zijn.
3. Ereleden zijn leden die zich op een of andere wijze voor de vereniging verdienstelijk
hebben gemaakt en die daartoe op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering, hierna aan te duiden als: "algemene ledenvergadering", zijn benoemd.
4. Gezinsleden kunnen zijn de eventuele levenspartner en kinderen van leden, de kinderen
uitsluitend indien zij de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt; het jeugdlidmaatschap duurt uiterlijk tot en met éénendertig december van het kalenderjaar, waarin zij de
achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
Toelating moet plaats vinden overeenkomstig het in Artikel 5 bepaalde.
5. Jeugdleden kunnen zijn kinderen die de twaalfjarige leeftijd hebben bereikt, maar nog
niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en die niet als gezinslid kunnen worden toegelaten.
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Toelating moet plaats vinden overeenkomstig het in Artikel 5 bepaalde.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle categorieën leden als hiervoor in lid 1 bedoeld zijn opgenomen.
7. Jeugdleden en gezinsleden hebben geen andere rechten en plichten dan die welke hun bij
of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
8. Alle hiervoor bedoelde categorieën lidmaatschappen staan uitsluitend open voor natuurlijke personen.
Artikel 5
Lidmaatschap
1. Zij die lid, gezinslid of jeugdlid van de vereniging wensen te worden, dienen zich te
wenden tot het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating bij meerderheid van stemmen binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek.
2. Bij niet-toelating tot lid, gezinslid of jeugdlid door het bestuur, heeft de gegadigde het
recht zich tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering te wenden waarbij de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating kan besluiten.
3. Minderjarigen moeten bij hun aanmelding tot jeugdlid of gezinslid een schriftelijke toestemming overleggen van degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent.
4. Zij die als jeugdlid of gezinslid tot de vereniging zijn toegelaten, worden met ingang van
het kalenderjaar volgend op het jaar waarin zij achttien jaar zijn geworden, automatisch
gewoon lid.
5. Alleen gewone leden, ereleden en gezinsleden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt zijn stemgerechtigd en passief kiesgerechtigd in de algemene ledenvergadering.
6. Al hetgeen in deze statuten in de Artikelen 7, 8, 9 en 10 is bepaald over het eindigen van
het lidmaatschap is van overeenkomstige toepassing op gezinsleden jonger dan achttien
jaar en jeugdleden.
Overigens wordt in deze statuten met lid of leden uitsluitend gedoeld op leden als bedoeld in de tweede volzin van lid 1 van Artikel 4, tenzij anders is aangegeven.
Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
1. overlijden van het lid.
2. opzegging door het lid.
3. opzegging door het bestuur.
4. royering (ontzetting) van het lid door het bestuur.
Artikel 7
Opzegging door het lid
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris die
daarvan binnen dertig dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging aan het lid verstrekt.
2. Het lidmaatschap kan in geval van opzegging door het lid alleen eindigen tegen het einde
van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één
maand, behoudens het in lid 3 en lid 4 bepaalde.
6.
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3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan onmiddellijk geschieden indien van het
lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Artikel 8
Opzegging door het bestuur
Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden ingeval: redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of een lid niet
langer voldoet aan het in Artikel 4 lid 2 derde volzin gestelde vereiste voor het lidmaatschap.
Artikel 9
Royering (ontzetting) door het bestuur
1. Royering van een lid door het bestuur geschiedt wanneer een lid in strijd handelt met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, wanneer het lid in gebreke blijft bij
de betaling van financiële verplichtingen, of wanneer het lid de vereniging op andere
wijze onredelijk benadeelt.
2. In gevallen van royering wordt het betreffende lid zo spoedig mogelijk door middel van
een schrijven van het besluit (met opgave van reden) in kennis gesteld. De wijze waarop
dit gebeurd is ter beoordeling van de secretaris, zolang maar een schriftelijke ontvangsten/of leesbevestiging wordt verkregen.
3. Het geroyeerde lid staat vrij om binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit hiertegen beroep in te dienen op de algemene ledenvergadering. De uitspraak
van de algemene ledenvergadering is bindend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.
Artikel 10
Beëindiging lidmaatschap
1. Bij beëindiging van het lidmaatschap gaan voor het betrokken lid alle aan het lidmaatschap verbonden rechten verloren.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar toch voor het geheel verschuldigd, behoudens
door het bestuur te verlenen dispensatie. Restitutie van contributie vindt nimmer plaats.
Artikel 11
Contributie
1. Gewone leden, jeugdleden en gezinsleden betalen jaarlijks een contributie, waarvan het
bedrag voor iedere categorie jaarlijks in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
Artikel 12
Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) natuurlijke personen.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de
vereniging.

blad 4

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast, op voorstel van het bestuur.
De benoeming van bestuursleden geschied uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als tenminste tien (10) leden gezamenlijk.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien (10) of meer leden moet voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met minimaal
twee/derde (2/3e) deel van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een ledenvergadering waarbij minimaal
twee/derde (2/3e) deel van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig
lid 4 aan de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergaderingvrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, gebeurt de benoeming uit die voordrachten.
7. Ieder lid, ongeacht zijn of haar leeftijd, is benoembaar tot bestuurslid.
Artikel 13
Bestuursfuncties en besluitvorming.
1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, op voorstel
van het bestuur, terwijl de verdeling van de overige functies (waaronder die van secretaris en penningmeester) door de bestuursleden onderling gebeurt.
2. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, met een maximum van twee (2)
functies per bestuurslid.
Van de bestuursleden vervullen drie (3) bestuursleden de functies van respectievelijk
voorzitter, secretaris en penningmeester; de taken van de hiervoor bedoelde bestuurders
en de taken en functies van de overige bestuursleden zullen nader bij huishoudelijk
reglement worden geregeld.
3. De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter over
de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt,
die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
6. De penningmeester is bevoegd om gelden voor de vereniging te ontvangen en daarvoor
kwijting te verlenen zonder medewerking van een ander bestuurslid.
Hij is verplicht aan de overige bestuursleden en leden van de kascommissie op hun verzoek inzage te verlenen in de financiële administratie.
7. De secretaris voert de administratie van de vereniging (voor zover deze niet aan anderen
is opgedragen) en is belast met het notuleren van de vergaderingen. De secretaris is verplicht van deze stukken afschrift te houden.
3.
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De secretaris houdt een lijst of register van gewone leden en ereleden en een lijst of register van jeugd- en gezinsleden bij, uit welke de onderverdeling in alle hiervoor bedoelde categorieën lidmaatschap dient te blijken.
Het verenigingsarchief wordt door de secretaris bewaard en beheerd.
Artikel 14
Bestuurstaak
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur neemt die maatregelen en besluiten die naar haar oordeel bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel
van de vereniging, behoudens die besluiten voor welke voorafgaande goedkeuring van
de algemene ledenvergadering is vereist.
2. Het bestuur is bevoegd, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden te delegeren aan
een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. De voorzitter geeft leiding aan het verenigingsleven en is officieel woordvoerder van de
vereniging.
Artikel 15
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur is bevoegd een volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden alsook
aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 16
Bestuursbevoegdheid
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering en mits niet
strijdig zijnde met de statuten of het huishoudelijk reglement, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 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 derde verbindt.
2. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en vergeven
van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden, waaronder het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet, niet is inbegrepen;
d. het aangaan van dadingen.
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e.

het optreden in rechte, waaronder inbegrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g. het verrichten van rechtshandelingen en investeringen die een bij het huishoudelijk
reglement te bepalen gedrag of waarde te boven gaan, of waardoor de vereniging
voor langer dan een jaar wordt verbonden.
3. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
Artikel 17
Einde bestuurslidmaatschap
1. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur, bij het hierna in artikel 28 bedoeld huishoudelijk reglement gemaakt rooster, waarbij de voorzitter en de secretaris
niet gelijktijdig aftreden.
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
2. Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot minder dan vijf (5) dan blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering
te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. Door bedanken door het bestuurslid.
Artikel 18
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies en liggelden van leden, gezinsleden en jeugdleden;
b. Liggelden van passanten;
c. Inkomsten uit gebruik van de kantine afspuitplaats, stroom- en
drinkwatervoorzieningen en sanitair.
d) Donaties en subsidies.
e) Overige baten.
Artikel 19
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 20
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Jaarrekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging dusdanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de aanwezige leden een kascommissie
van minimaal twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze kascommissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar
bevindingen uit aan de algemene ledenvergadering. Indien het werk van de penningmeester de goedkeuring van de kascommissie krijgt, stelt de kascommissie tijdens de
jaarvergadering voor de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid te verlenen
waarna de vergadering deze op basis van meerderheid van stemmen daadwerkelijk verleent.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.
5. Het bestuur casu quo de penningmeester is verplicht aan de kascommissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de gehele financiële administratie van de vereniging te geven.
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
7. Ieder jaar treedt het langst zittende lid van de kascommissie tijdens de algemene vergadering af en wordt in plaats daar van een nieuw kascommissielid verkozen.
8. Het bestuur is verplicht de financiële administratie, als bedoeld in de leden 1 en 2, gedurende tenminste tien jaren te bewaren.
Artikel 21
Algemene ledenvergaderingen
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Uiterlijk zes (6) maanden na afloop van ieder verenigingsjaar wordt een jaarvergadering
gehouden. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dat wenselijk acht.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende (1/10e) deel van
het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op termijn van niet langer dan vier (4) weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping over gaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 of bij advertentie in een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is,
veel gelezen dagblad.
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Artikel 22
Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, ereleden, jeugdleden en gezinsleden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
3. In de algemene ledenvergadering zijn uitsluitend de gewone leden en de ereleden stemgerechtigd. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met
dien verstande dat dit ander lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd.
Artikel 23
Voorzitterschap en notulen
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van
de andere bestuursleden (door de bestuursleden aan te wijzen) als voorzitter op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter aan te wijzen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of
het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 24
Besluitvorming algemene ledenvergadering
1. Het op de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering 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.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid
van de aanwezige leden dit verlangt, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, of indien een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: de helft van het hoogst even aantal
geldig uitgebrachte stemmen, vermeerderd met één.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van stemmen
heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte
meerderheid van stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één
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persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
6. Bij herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, echter uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen
is uitgebracht.
7. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op wie van deze personen bij de volgende
stemronde geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
8. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet betreffende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
9. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tenzij één van de stemgerechtigden dat voorafgaand aan de stemming verlangt.
10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur vernomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene ledenvergadering.
11. Indien in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten eenstemmig worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen – dus ook een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, of aangaan van
een fusie of splitsing – ook al heeft geen oproeping plaatsgevonden of is oproeping niet
op de voorgeschreven wijze gebeurd, of is enig ander voorschrift betreffende het oproepen en houden van vergaderingen of is een daarmee verband houdende formaliteit niet in
acht genomen.
Artikel 25
Bijeenroeping algemene ledenvergadering
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister als
bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 26.
Artikel 26
Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een
besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat wijzigingen in de statuten zullen worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot
een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven (7) dagen.
2. Zij die oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot
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na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging vereist tenminste twee/derde (2/3e) deel van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3e) deel van alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3e) van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken daarna een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten door tenminste twee/derde (2/3e) deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden (bekrachtigen) van de akte is ieder bestuurslid bevoegd,
doch dient altijd plaats te vinden door twee (2) bestuursleden. Het bestuur is verplicht
een authentiek afschrift van die akte en de statuten neder te leggen ten kantore van het
openbare register, gehouden door de Kamer van Koophandel, in het gebied van welke
de vereniging haar zetel heeft.
Artikel 27
Ontbinding van de vereniging/Fusie/Splitsing
1. De vereniging wordt ontbonden door:
a. Door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, waarbij het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van Artikel 26 van overeenkomstige toepassing is.
b. Door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
c. Door de rechter in de gevallen in de wet bepaald.
2. Een besluit tot ontbinding der vereniging wordt geacht tevens een besluit tot vereffening
van de zaken der vereniging te zijn. Indien bij zodanig besluit geen andere regelen zijn
getroffen, gebeurt de vereffening door het bestuur.
3. Bij het besluit tot ontbinding tot ontbinding van de vereniging zal door de algemene ledenvergadering tevens de bestemming van het batig saldo der vereniging worden vastgesteld.
4. Wordt de vereniging ontbonden door het geheel ontbreken van leden, dan worden op
verzoek van de belanghebbenden of op vordering van het Openbaar Ministerie door de
rechtbank vereffenaars benoemd.
5. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot het aangaan van een fusie of splitsing
komt op de wijze als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van Artikel 26 tot stand.
Artikel 28
Reglementen
1. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur een huishoudelijk reglement
vaststellen.
2. Het bestuur is bevoegd om zelfstandig zonder tussenkomst van de algemene vergadering
overige, aanvullende reglementen vast te stellen, bijvoorbeeld een havenreglement, een
werfreglement en een kantinereglement.
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3.

Het huishoudelijk reglement en de overige, reglementen mogen niet in strijd zijn met de
wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, en niet met de statuten.
4. Waar statuten, het huishoudelijk reglement en/of overige reglementen strijdig met elkaar
blijken te zijn, zijn de statutaire bepalingen doorslaggevend.
Artikel 29
Slotbepaling
Het bestuur draagt zorg, dat in het in artikel 26 lid 4 bedoelde register steeds worden ingeschreven: de naam, de voornaam en de woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de
statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, evenals de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of samen met één of meerdere anderen te
vertegenwoordigen.
Gevolgen van de akte
De verschenen personen verklaarden zich bewust te zijn van de gevolgen van de onderhavige
akte en op deze gevolgen door mij, notaris, te zijn gewezen.
Bekendheid van de verschenen personen en slot van de akte.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, terwijl de identiteit van de verschenen personen door mij, notaris, aan de hand van de gemelde identiteitsbewijzen werd vastgesteld.
-------------------- W A A R V A N A K T E
in minuut is verleden in de gemeente Kampen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een toelichting daarop, hebben de verschenen personen eenparig verklaard, dat zij tijdig van de inhoud
van deze akte hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan instemmen, en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.
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