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STATUTENWIJZIGING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Koninklijke Watersportvereniging "De Kaag"
met zetel in Warmond
(na statutenwijziging met zetel in de gemeente Teylingen)

_
Heden, vijf juli tweeduizend tweeëntwintig (05-07-2022), is voor mij, mr. Daniel
_________________________
Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar, verschenen:
______
mevrouw Nancy van der Lubbe, geboren te 's-Gravenhage op vier augustus
____
negentienhonderdzevenenzestig (04-08-1967), werkzaam ten kantore van mij,
___________
notaris, kantoorhoudende te 2241 KE Wassenaar, Hofcampweg 71-8.
_______________________________________
De comparant heeft verklaard dat:
a. de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
_
KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING "DE KAAG", statutair
_______
gevestigd te Warmond, met adres 2361 KM Warmond, Kaagstraat 1,
____
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
__________
nummer 40445739, hierna te noemen: 'de Vereniging', in een op
______
vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig (25-05-2022) gehouden
________
vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
_____________________
uitgebrachte stemmen heeft besloten om bij dezen:
________________
i. de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, en
_____
ii. de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke
__
besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in
___
voormelde vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt
___________________________________________________
gehecht;
____
b. de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte,
_____
verleden op elf juni tweeduizend negen (11-06-2009) voor mr. C.A. de
____________________________
Zeeuw, (destijds) notaris te 's-Gravenhage;
c. bij brief van achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig (28-06-2022) door
__
de Dienst van het Koninklijk Huis is bericht dat Zijne Majesteit de Koning
__
geen bezwaar heeft tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het
Predicaat 'Koninklijk' door de Vereniging, van welke brief een kopie aan deze
______________________________________________
akte wordt gehecht.
____
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,
_____
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte
____________________________________________
geheel te wijzigen als volgt:
________________________________________________________
STATUTEN
____________________________________________
NAAM, ZETEL EN DOEL
___________________________________________________________
Artikel 1
____
1. De vereniging is opgericht op veertien oktober negentienhonderd tien als
_______________________
Zeil-, Roei- en Motorsportvereniging "De Kaag".
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__
Op veertien december negentienhonderd zeventien werd haar het Predicaat
____________________________________________
"Koninklijk" verleend.
_
2. Thans draagt zij de naam: Koninklijke Watersportvereniging "De Kaag"
_____________________________________
(afgekort: K.W.V. "De Kaag").
_______________________________
3. Zij is gevestigd te gemeente Teylingen.
___________________________________________________________
Artikel 2
____________________________________
1. De vereniging stelt zich ten doel:
____
a. de belangen van haar leden op watersportgebied te behartigen en de
______
samenwerking tussen hen te bevorderen, waaronder begrepen het
__________________
organiseren van roei- en zeilwedstrijden en andere
________________________________________
watersportactiviteiten;
_
b. de vrije en ongestoorde vaart voor de watersporters in de omgeving van
____________________
de Kagerplassen te behouden en te bevorderen;
__
c. de welstand, het aangezicht en de milieukwaliteit van de Kagerplassen
_
en de omgeving van de Kagerplassen te behouden en te bevorderen; en
____
d. alles wat bevorderlijk kan zijn voor de hierboven genoemde doelen.
___________
2. De vereniging streeft de in lid 1 opgesomde doelen na met haar
__
verenigingsactiviteiten en met alle overige wettelijke middelen die haar ten
___________________________________________________
dienste staan.
___________________________________________________________
Artikel 3
_________________________________
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
__________________________________________________
LIDMAATSCHAP
___________________________________________________________
Artikel 4
______________________________________________
1. De vereniging kent:
___________________________________________________
a. ereleden;
___________________________________________________
b. leden; en
_________________________________________________
c. jeugdleden.
_
2. Ereleden zijn de natuurlijke personen die wegens aan de vereniging bewezen
diensten op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met ten
_____
minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn
_______________________
verkozen. Zij hebben dezelfde rechten als leden.
__________
3. Leden zijn de natuurlijke personen van achttien jaar en ouder die
_
overeenkomstig artikel 5 als zodanig zijn toegelaten, onverminderd het in lid
_________________________________________
4 van dit artikel bepaalde.
____
4. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die overeenkomstig artikel 5 als
____________
zodanig zijn toegelaten vóórdat ze achttien jaar zijn geworden.
Een jeugdlid wordt lid bij het begin van het nieuwe jaar waarin het de daartoe
____
krachtens het vorige lid vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, zonder
_____________________________________________
verdere formaliteiten.
_
5. Jeugdleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen
_____
bij of krachtens deze statuten uitdrukkelijk zijn toegekend of opgelegd.
_______
6. Hierna wordt met "lid" respectievelijk "leden" bedoeld "erelid, lid en
jeugdlid" respectievelijk "ereleden, leden en jeugdleden", tenzij het tegendeel
_______________________________________________
uitdrukkelijk blijkt.
__________________
AANVANG LIDMAATSCHAP EN TOELATING LEDEN
___________________________________________________________
Artikel 5
_
1. Een gewezen lid, dat gedurende twee jaar ononderbroken lid is geweest van
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_
de vereniging, kan direct als lid worden toegelaten nadat het zich schriftelijk
__
bij het dagelijks bestuur heeft aangemeld. Het dagelijks bestuur beslist over
____________________________________________________
de toelating.
______________
2. Als jeugdlid kan men worden toegelaten nadat de wettelijke
____
vertegenwoordiger betrokkene schriftelijk bij het dagelijks bestuur heeft
_______________
aangemeld. Het dagelijks bestuur beslist over de toelating.
_
3. Een niet-lid kan de wens om als lid toegelaten te worden schriftelijk kenbaar
______
maken aan het bestuur. Deze aanmelding moet vergezeld gaan van een
____
schriftelijke voordracht door twee leden (niet zijnde jeugdleden), die ten
_
minste ieder één jaar lid zijn. Over toetreding wordt door het bestuur beslist.
__
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
__
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door
____________
het bestuur kan de algemene vergadering in een eerstvolgende
_________
ledenvergadering, mits geagendeerd, alsnog tot toelating besluiten.
______
De algemene vergadering kan het College van Beroep verzoeken haar
_____________________________________
hieromtrent nader te adviseren.
____________________________
BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
___________________________________________________________
Artikel 6
__________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
_____________________________________________
a. door overlijden;
___________________________________
b. door opzegging door het lid;
___________________________
c. door opzegging door de vereniging; en
_____________________________________________
d. door ontzetting.
______
2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor
de eerste november in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien opzegging
______
niet tijdig geschiedt, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het dagelijks bestuur anders beslist. Het
lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs
___
van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan te allen tijde met een
_
opzeggingstermijn van vier weken geschieden door het bestuur wanneer het
lid na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, wanneer het lid
_____
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd door de
_____
statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden of aan de bij de
___
statuten opgelegde andere verplichtingen of wanneer redelijkerwijs van de
_
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In
__________
dit laatste geval is opzegging met onmiddellijke ingang mogelijk.
__
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk aan het laatst bij de
______
vereniging bekende adres van het lid, volgend uit het ledenregister als
_________________________________________
bedoeld in artikel 17 lid 6.
___
5. Ontzetting geschiedt door het bestuur, uitsluitend wanneer een lid in strijd
___
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
____________________________
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Tegen een besluit tot ontzetting of tot opzegging ingeval redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren kan
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_____
het betrokken lid in beroep komen door een desbetreffende schriftelijke
____
mededeling te doen aan het College van Beroep. Deze mededeling moet
_
binnen zes weken nadat het betrokken lid de kennisgeving van de ontzetting
__
of opzegging heeft ontvangen, in het bezit van de secretaris van het bestuur
_
zijn. Het betrokken lid wordt door het College van Beroep in de gelegenheid
__
gesteld zich te verantwoorden en kan zich daartoe door een raadsman laten
_
bijstaan. Het College van Beroep beslist zo mogelijk binnen een termijn van
__
zes weken. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
______________________________________________________
geschorst.
___________________________________________________________
Artikel 7
_
1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt, dan
_
wel eindigt, is, respectievelijk blijft, ongeacht reden of oorzaak, de jaarlijkse
_
bijdrage voor het lopende verenigingsjaar in zijn geheel verschuldigd, tenzij
__________________________________
het dagelijks bestuur anders beslist.
2. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek
_____
2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn
_________
lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de
________
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard,
_
onverminderd het bepaalde in artikel 36 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
______________________________________________________
Wetboek.
___________________________________________________
BEGUNSTIGERS
__________________________________________________________
Artikel 7a
____________________________________
1. De vereniging kent begunstigers.
_
2. Begunstigers zijn de door het dagelijks bestuur toegelaten personen die zich
______
jegens de vereniging hebben verbonden tot het storten van één of meer
______________________________________________
geldelijke bijdragen.
____
3. Onverminderd de rechten die zij aan hun eventuele lidmaatschap kunnen
_________
ontlenen zijn begunstigers als zodanig geen lid en hebben zij geen
______________________________
lidmaatschapsrechten of verplichtingen.
________
4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde
____
wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de
________
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel
_______________________________________________
verschuldigd blijft.
__________________________________________________
GELDMIDDELEN
___________________________________________________________
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
______
leden, jeugdleden en begunstigers, entreegelden, erfstellingen, legaten,
_______________________
schenkingen, havengelden en andere inkomsten.
____
2. Ieder lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag wordt
_
vastgesteld bij of krachtens door de algemene vergadering te nemen besluit.
__________
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, met elk een
__
verschillende bijdrage. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen
__________________________________________________
van contributie.
_______
3. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuwe leden (niet zijnde
___
ereleden) een door haar te bepalen bedrag aan entreegeld moeten betalen.
___
4. De wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid is jegens de vereniging
________
hoofdelijk aansprakelijk voor de geldelijke verplichtingen die dit lid
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______________________________________
tegenover de vereniging heeft.
__________
5. Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
_
gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot het betalen van een bijdrage
_
of entreegeld te verlenen. Besluiten dienaangaande behoeven niet te worden
____________________________________________________
gemotiveerd.
_________________________________________________________
BESTUUR
___________________________________________________________
Artikel 9
_________
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die door de algemene
vergadering uit de leden worden benoemd. De algemene vergadering stelt het
aantal bestuursleden vast, met dien verstande dat het aantal bestuursleden ten
_________________________________
hoogste negen (9) personen kan zijn.
____
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd;
______
andere bestuursleden alleen dan, wanneer het een gesalarieerde functie
_
betreft. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
___
worden verenigd. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de overige
_______________________________________________________
functies.
___
3. Het bestuur kan uit de overige bestuursleden een plaatsvervanger voor de
___
secretaris en/of penningmeester aanwijzen. Het bestuur kan voorts uit zijn
_
midden een ondervoorzitter aanwijzen. Ingeval van ontstentenis of belet van
___
een of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende
_
bestuursleden. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het
______
enige bestuurslid, berust het bestuur tijdelijk bij de hiervoor benoemde
plaatsvervangers of - indien deze er niet zijn - bij een of meer alsdan door het
___
College van Beroep - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen.
___________________________
Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
__________________________________________________
a. schorsing;
_____________________________________________________
b. ziekte;
____________________________________________
c. onbereikbaarheid,
in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van
_______
twee weken de mogelijkheid van contact tussen een bestuurslid en de
____
vereniging heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een
___________________________________________
andere termijn vaststelt.
__________
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt in beginsel tijdens de
______
jaarvergadering uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het
__
bepaalde in lid 6 van dit artikel en wel voor een periode van maximaal drie
___
(3) jaar. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
__
bestuur als een zodanig aantal leden (niet zijnde jeugdleden) als bevoegd is
__
tot het uitbrengen van vijfentwintig stemmen in een algemene vergadering.
________
Van een voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering melding gemaakt. Een voordracht door ereleden en/of leden moet
___
ten minste drie weken voor de dag van de vergadering bij het bestuur zijn
_
ingediend en moet vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van
___________________________________________________
de kandidaat.
_
Het bestuur dient vorenbedoelde voordracht zo spoedig mogelijk kenbaar te
____________
maken en in de algemene vergadering in stemming te brengen.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming door
______________________________________
een keuze uit de voordrachten.
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6.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
__
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit
___
van de algemene vergadering, waarin ten minste één/tiende van het aantal
___
stemgerechtigde leden aanwezig is, zulks gerekend naar de toestand op de
____
eerste januari voorafgaand aan de vergadering. Indien de voordracht één
______
kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de
_____
voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende
___________________________
karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
_________
7. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering
___
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht(en) het
___
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar
__________________________________________________________
keus.
_____
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING BESTUURSLID
__________________________________________________________
Artikel 10
_____
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst of ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene
_
vergadering met een meerderheid als bedoeld in het zesde lid van het vorige
________________________________________________________
artikel.
___
2. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering
___
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
__
schorsing. Het geschorste bestuurslid staat beroep open bij het College van
___
Beroep. Het bepaalde in de laatste drie zinnen van artikel 6 lid 6 is zoveel
____________________________
mogelijk van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur kan een rooster van aftreden opmaken. Een aftredend bestuurslid
______
is (eenmaal) herbenoembaar voor een periode van maximaal drie jaar,
______
behoudens indien de algemene vergadering incidenteel anders besluit.
_
4. Bestuursleden kunnen tevens worden geschorst door het College van Beroep
__
indien het College van Beroep unaniem van mening is dat sprake is van een
____________________
duurzaam verstoorde verhouding binnen het bestuur.
__
Van een duurzaam verstoorde verhouding is sprake indien naar het oordeel
__________
van het College van Beroep het functioneren van één of meerdere
_
bestuursleden dan wel de continuïteit van het bestuur ernstig in het geding is
___
en dientengevolge de besluitvorming in en de belangen van de vereniging
_
naar het oordeel van het College van Beroep dusdanig worden geschaad, dat
__
ingrijpend handelen gerechtvaardigd en noodzakelijk is en geen uitstel kan
_________________________________________________________
lijden.
Ingeval het voltallige bestuur door het College van Beroep wordt geschorst, is
__
het bevoegd tot aanwijzing van één of meerdere personen die in het bestuur
____
zullen voorzien gedurende de periode totdat de algemene vergadering de
___
schorsing heeft opgeheven dan wel de bestuursleden/ het bestuurslid heeft
________
ontslagen onder gelijktijdige benoeming van nieuwe bestuursleden.
_______
5. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd voor hun bestuursfunctie te
______________________________________________________
bedanken.
_
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door beëindiging van het lidmaatschap van
___________________________________________________
de vereniging.
__________________________________________________
BESTUURSTAAK
__________________________________________________________
Artikel 11
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_____
Behoudens de beperkingen in deze statuten is het bestuur belast met het
_______
besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de
________
bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de met haar
____________________________________________
verbonden organisatie.
____
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
________
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
_
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de
_____________________________________________________
orde komt.
_
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. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid één of meer
gesalarieerde kracht(en) aan te stellen en deze(n) met de leiding van bepaalde
_________
zaken te belasten, zulks binnen de kaders van de door de algemene
__________________________________
vergadering vastgestelde begroting.
_
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
___________
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
_________
vervreemding of bezwaring van registergoederen, het aangaan van
_________
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
______
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
__
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken
_____
van deze goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. De
_____
notulen of een uittreksel daarvan waarin de beslissing van de algemene
vergadering omtrent één van de in de eerste zin genoemde overeenkomsten is
_________
opgenomen en waaruit blijkt wie als voorzitter en secretaris van de
___
vergadering zijn opgetreden, leveren volledig bewijs op, mits zij door die
___________________________
voorzitter en die secretaris zijn ondertekend.
6. Het bestuur is bevoegd met vaststelling van de daaraan verbonden rechten en
__________________________________________________
verplichtingen:
______________________
a. bijzondere onderscheidingen in te stellen; en
___________
b. om aan bepaalde personen een bijzondere titel te verlenen.
7. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
___________________________________________________________
tot:
_
a. het aangaan van verplichtingen, in de begroting niet specifiek voorzien,
een nader door de algemene vergadering vast te stellen bedrag ten minste
een bedrag van vijfentwintig duizend euro te boven gaande, een en ander
__
tenzij de rechtshandeling naar het oordeel van het bestuur geen uitstel
_____
kan lijden en onverminderd het bepaalde onder sub b. van dit lid 7;
__
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
___
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de
________________________________
vereniging verleend bankkrediet;
_____________________________________
c. het aangaan van dadingen.
______
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep
___________
worden gedaan. De laatste volzin van lid 5 van dit artikel is van
_______________________________________
overeenkomstige toepassing.
__________________________________________________________
Artikel 12
___________
1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
1.
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2.

Jaarlijks vóór één december biedt het bestuur ter vaststelling aan de algemene
__
vergadering aan: (i) een overzicht van de baten en lasten van de vereniging
___
over het lopende boekjaar, en (ii) een begroting waarin in ieder geval zijn
___
opgenomen: de verwachte baten en lasten van de vereniging, de geplande
________
investeringen, het groot onderhoud en de wijze waarop een en ander
______________________________________________
gefinancierd wordt.
__
3. Het bestuur doet hierbij mededeling van het door hem voorgestelde beleid,
_______________________________
dat aan de begroting ten grondslag ligt.
__________________________________________
VERTEGENWOORDIGING
__________________________________________________________
Artikel 13
_________
1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging.
__
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden, waarvan er ten minste één deel moet uitmaken van
_____________________________________________
het dagelijks bestuur.
______________________________________________
DAGELIJKS BESTUUR
__________________________________________________________
Artikel 14
__
1. De voorzitter, de ondervoorzitter in geval deze is benoemd, de secretaris en
________
de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
___
2. Het dagelijks bestuur is belast met de leiding over de dagelijkse gang van
________
zaken. Het kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen, die tot de
_
bevoegdheid van het bestuur behoren. Het stelt het bestuur op de hoogte van
_______________________
het gevoerde beleid en bovenbedoelde besluiten.
______
(DIGITALE) BESLUITVORMING EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
__________________________________________________________
Artikel 15
______________
1. Bestuursbesluiten kunnen slechts geldig worden genomen in
___
bestuursvergaderingen waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig zijn
__________________
waaronder ten minste een lid van het dagelijks bestuur.
_
2. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
__
Staken de stemmen dan beslist de voorzitter, indien en voor zover wettelijk
_____________________________________________________
toegestaan.
__
3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming
_________
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
__
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden
__
organisatie. Het bestuurslid heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige
___
volzin - wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te
________________________________________________________
wonen.
___
4. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 15 lid 3
_____
geen enkel bestuurslid aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het
________________________
besluit genomen door de algemene vergadering.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt die door
___
het bestuur staande de vergadering of in de volgende vergadering worden
____
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van de
________________
vergadering die de notulen vaststelt worden ondertekend.
__________
6. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere
___
bestuursleden het gewenst acht(en). Alle bestuursleden ontvangen hier toe
_____________
persoonlijk een uitnodiging zo nodig per email of telefonisch.
____
7. Voor besluiten van het dagelijks bestuur zijn leden 2 tot en met 6 van dit
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__
artikel overeenkomstig van toepassing. Het bestuur en het dagelijks bestuur
_
kunnen ook buiten vergadering geldige besluiten nemen, mits schriftelijk en
_______
mits alle bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel hebben
___________________________________________________
uitgesproken.
____________________________________________
COLLEGE VAN BEROEP
__________________________________________________________
Artikel 16
1. Het College van Beroep bestaat uit een oneven aantal van drie of vijf door de
____
algemene vergadering uit de leden (niet zijnde jeugdleden) te benoemen
_
personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, noch aan leden van
het bestuur verwant mogen zijn in de rechte linie en tot in de tweede graad in
_
de zijlinie en die ook niet in dienstbetrekking van de vereniging mogen zijn.
_
2. Het College van Beroep wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris
___________________________________________________________
aan.
3. Artikel 9 leden 4, 5, 6 en 7 en artikel 10 leden 5 en 6 zijn overeenkomstig van
_____________________________________________________
toepassing.
_______
4. De leden van het College van Beroep treden uiterlijk zes jaar na hun
______________
benoeming af volgens een door henzelf op te maken rooster.
__
Zij zijn éénmaal terstond herkiesbaar voor een periode van ten hoogste zes
___________________________________________________________
jaar.
_____
5. Naast de taken, vervat in artikel 6 lid 6 en artikel 10 lid 2 en lid 4 zal op
__
schriftelijk door één of meer leden gedaan verzoek het College van Beroep
adviseren omtrent al dan niet verbindendheid van een besluit van de algemene
__
vergadering of het bestuur op grond van strijdigheid met de wet, de statuten
___________________________________
of reglementen van de vereniging.
________________________________________
ALGEMENE VERGADERING
__________________________________________________________
Artikel 17
_____
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur zo
____________________________________________
dikwijls het dat wenst.
_
2. Het bestuur is daarnaast verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een
_
zodanig aantal (ere-)leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijfentwintig
____
(25) stemmen, onder opgave van de te behandelen punten, een algemene
__
vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien het bestuur niet binnen veertien dagen voldoet aan dit verzoek kunnen
__________
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
_________________________________
overeenkomstig lid 6 van dit artikel.
____
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar roept het
_________
bestuur, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
________
vergadering, de jaarlijkse algemene vergadering ook te noemen: de
__
jaarvergadering bijeen. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
_
a. het jaarverslag en de jaarrekening; het bestuur voegt bij de jaarrekening
________
een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijke
_________________________________________
(register-)accountant;
__________________________________
b. benoeming van bestuursleden;
____________________
c. benoeming van een commissie van controle; en
_
d. het voorstel de leden van het bestuur decharge te verlenen voor het door
__________________________________________
hen gevoerde beleid.
_____
4. Onverlet het bepaalde in lid 2 kunnen een zodanig aantal (ere)leden, als
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________
bevoegd is tot het uitbrengen van vijfentwintig stemmen, punten ter
__
behandeling voorstellen. Deze voorstellen dienen ten minste één week vóór
_________________
de dag van de vergadering het bestuur te hebben bereikt.
5. De oproeping voor de jaarvergadering moet, vergezeld van de voorstellen van
__
het bestuur, ten minste vier weken voor de dag van de vergadering worden
________________________________________________________
gedaan.
6. De oproeping tot een andere algemene vergadering dan in lid 5 van dit artikel
__________
bedoeld geschiedt schriftelijk aan het adres van leden volgens het
________
ledenregister, onder vermelding van de punten van behandeling. De
______________________________
oproeptermijn is ten minste twee weken.
____
De bijeenroeping kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg
__
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het
____________________________________________
lid bekend is gemaakt.
_____________________________________________
LEIDING EN NOTULEN
__________________________________________________________
Artikel 18
_
1. De voorzitter en bij ontstentenis of belet van deze een ander door het bestuur
aan te wijzen bestuurslid leidt de algemene vergadering. Wordt op deze wijze
_
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
___
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
_
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt die
staande de vergadering of in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld
______
en alsdan door de voorzitter en de notulist van die vergadering worden
____________________________________________________
ondertekend.
______________
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
__________________________________________________________
Artikel 19
1. Op een algemene vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen over
_________
die onderwerpen welke op de gepubliceerde agenda zijn geplaatst.
2. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
____
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
_____
genomen besluit voor zover het een niet schriftelijk vastgelegd voorstel
________________________________________________________
betreft.
3. 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 vergadering of indien de oorspronkelijke
____
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde
__________
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
______________________
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
__
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten
________
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
__
5. Blanco en naar het oordeel van het stembureau, als bedoeld in lid 9 van dit
___
artikel, ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de
___
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen die het grootste en het op één na grootste aantal
van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is de persoon gekozen die
bij die tweede stemming de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
__
op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken
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________________________________________________
dan beslist het lot.
_
7. Indien over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, de stemmen
________________________________
staken, dan is het voorstel verworpen.
__
8. Over zaken wordt mondeling gestemd op een door de voorzitter te bepalen
________
wijze. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Besluitvorming bij
_________
acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde anders verlangt.
__
9. Indien schriftelijk wordt gestemd benoemt de voorzitter van de vergadering
_
voordat tot stemming wordt overgegaan, een stembureau uit ter vergadering
____
aanwezige leden. Het stembureau bestaat uit drie leden, van wie het eerst
__________
benoemde lid als voorzitter optreedt. De stemming geschiedt met
_
gebruikmaking van de aan de leden verstrekte stembiljetten. Het stembureau
____
telt de stembiljetten en onderzoekt of een aantal biljetten gelijk is aan het
aantal leden, dat dient te stemmen. Is de uitslag van de stemming vastgesteld,
dan deelt de voorzitter van het stembureau deze aan de vergadering mede. Na
___
afloop van de stemopneming worden de stembiljetten door de zorg van de
______________________________________
voorzitter terstond vernietigd.
__
10. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd
______
om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
______
elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de
______
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
____
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
____________________
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
_
11. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik
_____
van het elektronische communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze
bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping
_________________________________________________
bekend gemaakt.
_
12. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
___
communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste
_
dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten
__________________________
tijde van de vergadering worden uitgebracht.
__
13. Indien en voor zover wettelijk toegestaan kan het bestuur bepalen dat leden
____
(niet bestuurders) uitsluitend digitaal toegang tot de vergadering hebben.
___
TOEGANG TOT DE VERGADERING. SPREEKRECHT EN STEMRECHT
__________________________________________________________
Artikel 20
__
1. Tot de algemene vergadering hebben toegang niet-geschorste leden en door
___________________________________________
het bestuur genodigden.
__
2. Leden mogen het woord voeren, anderen slechts na verkregen toestemming
________________________________________________
van de voorzitter.
_
3. Ereleden en leden zijn gerechtigd ieder één stem uit te brengen. Stemmen bij
____
volmacht is toegestaan. Een lid kan evenwel niet meer dan één ander lid
______________________________________________
vertegenwoordigen.
_____________________________________________
STATUTENWIJZIGING
__________________________________________________________
Artikel 21
___
1. De statuten van de vereniging kunnen niet gewijzigd worden dan door het
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waartoe is
_____
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
___
worden voorgesteld en met vermelding van de wijzigingsvoorstellen of de
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____
plaats waar, de termijn gedurende welke en de tijdstippen waarop inzage
______________________________________________
daarvan mogelijk is.
__
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
____
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
________
dagen vóór 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. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot
_____________
na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het in het eerste lid bedoelde besluit moet zijn genomen met een meerderheid
___________
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
__
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
____
akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot het doen
_____________________________________
verlijden van de notariële akte.
_____________________________________________________
ONTBINDING
__________________________________________________________
Artikel 22
__________
1. De vereniging kan worden ontbonden bij besluit van de algemene
_
vergadering dat op overeenkomstige wijze tot stand is gekomen als in artikel
________________________
21 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.
________________________
2. Een besluit tot ontbinding moet mede bevatten:
____________
a. benoeming van een uit ten minste drie personen bestaande
______
liquidatiecommissie, alsmede benoeming van een deskundige die
_____________________
met het toezicht op de commissie wordt belast;
_____
b. beschikking over een eventueel batig saldo, dat besteed zal moeten
______
worden aan een doel dat overeenkomt met dat van de vereniging.
_____
HUISHOUDELIJKE REGLEMENT EN BIJZONDERE REGLEMENTEN
__________________________________________________________
Artikel 23
___
1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels
geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
__
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met of afwijken van de
________________
statuten en/of dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
3. Het bestuur kan andere reglementen dan het in lid 1 bedoelde reglement voor
_____________________________
onderdelen van de vereniging vaststellen.
_
4. De in lid 3 van dit artikel bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met
_
of afwijken van de statuten en/of dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen
__________________________________
en/of het Huishoudelijk Reglement.
_____________________
VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN
__________________________________________________________
Artikel 24
_
1. Het bestuur is bevoegd op door de algemene vergadering te bepalen wijze in
______________
naam van de leden verplichtingen jegens derden aan te gaan.
_
2. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover
_
die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is
____________________
van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
________________
KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND
__________________________________________________________
Artikel 25
__
De statuten, reglementen en besluiten van het Koninklijk Nederlands Watersport
_____
Verbond zijn van toepassing op alle leden en vrijwilligers van de vereniging,
____
alsmede op alle andere bij de vereniging betrokken personen. De in de vorige
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______________________
volzin bedoelde personen zijn verplicht te aanvaarden:
__________
(i) dat in geval van (verdenking van een) overtreding van een van de
__
reglementen van het Instituut Sportrechtspraak de tuchtrechtspraak van het
___
Instituut Sportrechtspraak, waaronder begrepen is de wijze waarop beroep
________
kan worden aangetekend tegen een uitspraak in eerste instantie, van
____
toepassing is, voor zover het gaat om doping, matchfixing en/of seksuele
__________
intimidatie (doch slechts indien en voor zover het KONINKLIJK
_____
NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND ter zake bij het Instituut
____________________________________
Sportrechtspraak is aangesloten);
______
(ii) de toepassing op hen te aanvaarden van de statuten, reglementen en de
____
tuchtrechtspraak van het Watersportverbond, voor zover het gaat om iets
____________________________________
anders dan vermeld onder sub i;
____
(iii) de sancties die op grond van sub i en sub ii aan hen worden opgelegd, bij
__________________
onherroepelijk worden van deze sancties te aanvaarden.
____________________________________________
OVERIGE BEPALINGEN
__________________________________________________________
Artikel 26
______
In deze statuten wordt onder schriftelijk verstaan: per post of via enig ander
__
telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen, mits de
__
identiteit van de verzender en de ontvanger met afdoende zekerheid kan worden
_______
vastgesteld en het bericht wordt verzonden aan het door het lid opgegeven
_____________________________________________________
(digitale) adres.
______________________________________
EINDE STATUTENWIJZIGING.
_________________________________________________
Overgangsbepalingen
_
1. Het in artikel 4 lid 4, laatste volzin, omtrent jeugdleden bepaalde is eerst van
______
toepassing vanaf één januari tweeduizend drieëntwintig (01-01-2023);
___________
2. Het in artikel 9 lid 4, eerste volzin en artikel 10 lid 3 omtrent de
__
benoemingstermijn van bestuursleden bepaalde is niet van toepassing op de
___
thans in functie zijnde bestuursleden, met dien verstande dat de maximale
______
herbenoemingstermijn directe werking heeft (en dus ook geldt voor de
___________________________________________
zittende bestuursleden).
__________________________________________________________
Slot akte.
____________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd
________________________________________________
van deze akte vermeld.
___
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het
___
geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het
__
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze
__
akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud
____
van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
____________________________________________________________
stellen.
_
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan
_
de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant
______________________
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
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