ZOETERMEERSE WATERSPORTVERENIGING ‘NOORD-AA’
Accommodatie en clubgebouw: Het Lange Land 2 – 2725 KZ Zoetermeer. Telefoon 079-3417298

Statuten
Zoetermeerse Watersport Vereniging
“Noord-Aa”

•

Opgericht 14 november 1977

•

Correspondentieadres bestuur:
Postbus 5009 – 2701 GA Zoetermeer
Telefoon 079 3616092

•

Internet: www.zwvnoord-aa.nl

•

Jeugd- en volwassenenopleidingen

•

Breedte- en topsport, recreatie en
wedstrijden

•

Ligplaatsen

VERENIGING
Heden, tweeëntwintig juni negentienhonderddrieënnegentig, verscheen voor mij, Mr. Willem
Albertus Marie Jacobse, notaris ter standplaats Zoetermeer: de Heer Ir. Roelof Jacob Brouwer,
landbouwkundig ingenieur.
wonende te Zoetermeer, Zwanewater 40 (2715 BK), geboren te Rotsterhaule op dertien mei
negentienhonderd vijfenveertig en gehuwd. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: in zijn
vergadering van zestien januari negentienhonderdvijfentachtig is door de algemene
ledenvergadering van de te Zoetermeer, aan het Lange Land 2 (2725 KZ) gevestigde vereniging:
ZOETERMEERSE WATERSPORT VERENIGING “NOORD-AA”, hierna te noemen: de vereniging, op
rechtsgeldige wijze besloten over te gaan tot wijziging van de statuten; gemelde wijziging en
aanvullende wijzigingen zijn rechtsgeldig bevestigd respectievelijk goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering in de vergadering van negenentwintig december
negentienhonderdtweeënnegentig; - vervolgens is door het bestuur van de vereniging aan de
comparant machtiging verleend de akte van statutenwijziging namens de vereniging te
ondertekenen; - van het verhandelde in de algemene ledenvergadering, blijkt uit een verslag van
laatst gemelde vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht. - van gemelde machtiging van de
comparant blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering, dat aan
deze akte zal worden gehecht. Vervolgens verklaarde de comparant de statuten van de vereniging
geheel opnieuw vast te stellen, zodat deze met ingang van heden luiden als volgt.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: ZOETERMEERSE WATERSPORT VERENIGING “NOORD-AA”,
en is gevestigd te Zoetermeer.

DUUR
Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij is opgericht op veertien november
negentienhonderdzevenenzeventig.
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VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.

Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met eenendertig oktober. Het
contributiejaar en periode van verhuur van de ligplaatsen is vastgesteld voor de periode
een april tot en met eenendertig maart daaropvolgend.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 4.
1.

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en bevordering van de watersport door haar
leden in de ruimste zin des woord.

2.

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder andere:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen
en dergelijke de watersport betreffende.
Het organiseren van wedstrijden en tochten.
Het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of nagenoeg
hetzelfde doel nastreven.
De nodige accommodatie (haven, clubgebouw en loodsen) aan te brengen en in stand te
houden.
Het beschikbaar stellen van materialen aan de leden.
Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN
Artikel 5.
1.

De vereniging kent ereleden, gewone leden, gezinsleden, jeugdleden en donateurs.

2.

Waar in deze statuten gesproken wordt van leden worden daaronder verstaan zowel gewone
leden, gezinsleden, jeugdleden als ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

3.

De in lid 2 bedoelde leden worden als volgt onderscheiden:
a.

b.
c.

d.
4.

Ereleden zijn zij die de vereniging belangrijke diensten hebben bewezen of zij die tot de
luister der vereniging hebben bijgedragen. Een natuurlijk persoon kan tot erelid worden
benoemd door de Algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Zij bezitten
alle rechten en plichten aan het lidmaatschap der vereniging verbonden.
Gewone leden zijn zij die tot het lidmaatschap der vereniging zijn toegelaten
overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde en de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
Gezinsleden zijn zij die behoren tot een economische eenheid van een gewoon lid en de
leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde als
zodanig zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging.
Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt.
Artikel 6 is op hen van overeenkomstige toepassing.

Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage steunen en als zodanig
door het bestuur zijn geaccepteerd.
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LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1.

Om lid of donateur der vereniging te worden moet men zich door middel van een daartoe door
het bestuur beschikbaar gesteld formulier bij de secretaris der vereniging aanmelden. Het
aannemen van leden geschiedt door het bestuur, dat daartoe besluit binnenéén maand na
ontvangst van de aanmelding. Zo het bestuur het nodig oordeelt kan een ballotagecommissie
om advies worden gevraagd. De wijze van ballotage wordt bij Huishoudelijk Reglement
vastgesteld.

2.

Het lidmaatschap eindigt door:
a.
b.
c.

d.

de dood van het lid;
opzegging door of vanwege het lid;
opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.

3.

Opzegging door het lid of zijn wettige vertegenwoordiger geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

4.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

5.

Opzegging van het lidmaatschap door of vanwege het lid of door het bestuur kan slechts
geschieden tegen het einde van het contributiejaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard aan hem is bekend geworden.

GELDMIDDELEN
Artikel 7.
De geldmiddelen der vereniging worden gevormd door:
a.

b.
c.
d.
e.

De contributiebedragen, de minimumdonatie en de entreegelden bij te dragen door de
verschillende categorieën leden en donateurs worden in het Huishoudelijk Reglement
geregeld. Het contributiebedrag van gezinsleden mag niet meer bedragen dan de helft
van de contributie van de gewone leden.
Inkomsten uit de verhuur van ligplaatsen, exploitatie van de kantine, het verzorgen van
opleidingen, de verhuur van boten.
Erfstellingen, legaten, schenkingen.
Subsidies.
Overige baten.
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BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.
1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden, die door de
algemene vergadering worden gekozen uit de gewone leden, de gezins- en ereleden, bij
volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur bestaat uit een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester en twee of meer leden.

2.

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

3.

Jaarlijks treedt een bestuurslid af, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. De
aftredende is terstond herkiesbaar.

4.

De wijze van verkiezing en aftreding van de bestuursleden, de taak van het bestuur, voor zover
dit artikel daarin niet voorziet, worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

5.

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk,
geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden. De algemene vergadering kan
een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit
daartoe is een meerderheid vereist van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte
stemmen.

6.

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De taak en rechten van het bestuur
wordt in het Huishoudelijk Reglement nader geregeld.

7.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen,
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van
een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worden gedaan.

8.

Het bestuur, dan wel twee personen tezamen uit de kring van voorzitter, secretaris en
penningmeester vertegenwoordigen de vereniging. De vertegenwoordiging kan ook geschieden
door een bestuurslid, dat bij een bestuursbesluit daartoe wordt aangewezen.
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester
voldoende.

9.

De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aan gaan, voor zover deze
verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Koninklijk
Nederlands Watersport Verbond.
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LEDENVERGADERINGEN
Artikel 9.
1.

Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering
(jaarvergadering) gehouden.

2.

Het bestuur is bevoegd buitengewone ledenvergaderingen uit te schrijven.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig lid 3 van dit artikel of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de ledenvergadering en met het opstellen van de
notulen.

3.

Bijeenroeping van de ledenvergadering dient schriftelijk met vermelding van dag, uur en plaats
van de vergadering te geschieden, zulks met inachtneming van een termijn van ten minste
veertien dagen voor de vergaderdatum. Tevens dienen bij de oproep de te behandelen
onderwerpen vermeld te staan.

4.

Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten
kunnen door ten minste vijftien leden worden gesteld, mits hiervan ten minste drie dagen voor
de vergadering schriftelijk kennis gegeven wordt aan de secretaris. Zijn geen tegenkandidaten
gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat
als gekozen.

5.

Op de jaarvergadering zal, buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst:
1.
2.

3.
4.

de secretaris het jaarverslag uitbrengen;
de penningmeester het financieel verslag uitbrengen, waarna de vergadering - gehoord
het advies van de kascommissie - gelegenheid moet worden gegeven zich over
déchargering van de penningmeester uit te spreken;
de begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld;
de verkiezing van bestuursleden plaats hebben. Goedkeuring door de ledenvergadering
van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

STEMRECHT
Artikel 10.
1.

Alle categorieën leden, ouders of voogden van jeugdleden en donateurs hebben toegang tot de
ledenvergadering en kunnen aldaar het woord voeren. Alleen de gewone leden, de gezins- en
ereleden hebben stemrecht. Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.

Per stemgerechtigd lid kan slechts één stem worden uitgebracht. Elk stemgerechtigd lid kan zijn
stem door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid doen uitbrengen.

3.

Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar echtgeno(o)t(e) betreffen.
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4.

Tenzij anders bepaald worden de besluiten op een vergadering genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en niet juist uitgebrachte stemmen zijn ongeldig.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering in het
laatste geval anders beslist. Mondelinge of schriftelijke stemming is niet vereist, indien de
vergadering een voorstel bij acclamatie op voorstel van de voorzitter aanneemt. Bij staking van
de stemmen over zaken wordt geacht het voorstel te zijn verworpen. Bij staking van de
stemmen over personen beslist het lot tussen de kandidaten, die de meeste stemmen op zich
hebben gekregen.

KASCOMMISSIE
Artikel 11.
De kascommissie bestaat uit drie leden, die geen zitting mogen hebben in het bestuur. De
kascommissie wordt benoemd en ontslagen door de ledenvergadering volgens nader bij
Huishoudelijk Reglement te stellen regels. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester.
Zij is gehouden ten minste eenmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester
na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de jaarvergadering.
WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 12.
1.

Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen door een
ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden
der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.

De desbetreffende ledenvergadering moet zijn bijeengeroepen onder uitdrukkelijke
vermelding, in de oproepingsbrief, dat zij dient of mede dient om een wijziging der statuten te
behandelen met bijvoeging van het voorstel tot wijziging.

3.

Indien het vereiste quorum niet ter vergadering aanwezig is, kan in een volgende vergadering,
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot
statutenwijziging worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Deze tweede vergadering dient ten minste acht doch
uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering te worden gehouden.

4.

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten
neer te leggen ten kantore van het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.
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ONTBINDING DER VERENIGING
Artikel 13.
1.

Een besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen op een speciaal tot dat
doel bijeengeroepen buitengewone ledenvergadering. Het besluit tot ontbinding kan slechts
worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.

2.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden ledenvergadering, met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal dan geldig uitgebrachte stemmen.

3.

Het bestuur is bij de ontbinding van de vereniging belast met de vereffening. Het batig saldo zal
worden besteed met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23b, lid 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14.
Een Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering en zal alles regelen
wat de inwendige dienst der vereniging betreft. Het mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze
geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 15.
In alle gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het
bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Zoetermeer op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft
deze 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 comparant en
mij, notaris, ondertekend.
(w.g.:) R.J. Brouwer; W.A.M.Jacobse,
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
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