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Watersportvereniging "OOLTGENSPLAAT " te Ooltgenspl aat
STATUTEN

Artikel 1
Naam:
De vereniging draagt de naam: Watersportv ereniging "OOLTGENSPLAAT"
Zij is opgericht op 5 juli 1979 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2
Zetel:
Zij hee ft haar zetel te Ooltgensplaat, gemee nte Oostflakkee .
Artikel 3
Doel:
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening e n de bevordering van de
watersport .
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereike n do or:
a. het bele gge n van vergaderingen e n bijeenk omsten, het houden v an
cursussen, le zingen;
b. het organise ren van wedstrijde n en tochte n;
c. het aanbre nge n en he t instandhouden van de nodige accommodatie;
d. het samenwerke n met ande re vereniginge n die het zelfde of nage noeg
het zelfde doel nastre ven;
e. andere midde len, die aan het doel bevorderlijk k unnen zijn.
Artikel 4
Leden:
1. Leden van de vereniging k unnen zijn pe rsonen die de ze stien jarige leeftijd
hebbe n be reikt .
2. Het best uur houdt een registe r bij waarin de namen en adre ssen v an alle
leden zijn opgenomen.
Artikel 5
Erelede n, buite ngewo ne lede n, aspirant -le den en begunst igers:
1. Erelede n zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene
vergadering als zodanig door de algemene v ergade ring zijn be noemd wegens
hun verdie nste n voor de vereniging of wel w egens het feit zich ten opzichte
van het doel dat de ve reniging nastreeft bijzonder verdienstelijk t e hebbe n
gemaakt.
2. Als buite ngewone leden kunnen worden toe gelate n personen die niet
voldoen aan het geste lde in art ikel 4.
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3.

Aspirant-le den zijn zij die aan de activite ite n van de vereniging deelnemen,
doch nog niet als lid zijn toegelaten.
4. Begunstigers zijn zij die zich bere id verk laard he bben de vereniging
financiee l te steunen met en door de algemene vergadering vast t e stellen
minimum bedrage .
5. Erelede n, buite ngewo ne lede n, aspirant -le den en begunst igers he bben geen
andere rechte n en verplichtinge n dan die w elke hun bij krachte ns de
statute n zijn toegeke nd en opgelegd.

Artikel 6
Toelating:
1. Het best uur beslist o mtrent de toelat ing van lede n, buite ngewone leden,
aspirant -le den e n be gunst igers.
2. Bij niet toelat ing tot lid, buite ngewoon lid o f asp irant-lid k an de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Bij haar beslissing omt rent toelat ing als lid, buite ngewoon lid, aspirant lid
of begunst iger k an het bestuur zich late n bijstaan door een commissie als
bedoeld in artike l 14, lid 3 .
Artikel 7
Einde van het lidmaat schap:
1. Het lidmaatschap e indigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschie den wanne er
een lid heeft opge houden aan de vereiste n van het lidmaat schap, bij
de stat uten gesteld te voldoen, wanneer ee n lid zij n verplicht inge n
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs v an
de vereniging niet gevergd k an worde n het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uit gesproke n wanneer ee n
lid in st rijd met de st atuten, reglemente n of besluiten van de
vereniging hande lt, of de vereniging op o nre delijke w ijze benadeelt.
2. Opze gging van het lidmaatschap door een lid geschie dt schrifte lijk aan de
secretaris; opze gging namens de vereniging geschiedt bij aangetek ende
brief door het bestuur.
3. Opze ggen van het lidmaatschap kan te allen tijde geschie den me t
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaat schap onmidde llijk worden beëindigd indien, van de vereniging of
van het lid, rede lijke rwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opze gging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplicht ingen van de le den van gelde lijke aard zijn ve rzwaard,
te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Ontzett ing uit het lidmaatschap geschie dt door de algemene vergadering.
Betrokkene wordt van een besluit tot ontzet ting bij aangeteke nde brief in
kennis geste ld.
6. Van ee n besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerw ijs van de vereniging niet gevergd kan worde n het
lidmaat schap te laten voortduren st aat de betrokkene binne n vier weken na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep o pen op de algemene
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vergadering. Hij wordt daartoe te n spoedigst e van het besluit, met opgave
van rede nen in ke nnis gesteld.
Gedure nde de be roepstermijn e n hange nde het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van ee n verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8
Einde van de rechte n en verplicht ingen van buite ngewone lede n, aspirant -le den e n
begunst igers.
1. De rechten e n verplichtingen van een buite ngewoon lid, ee n aspirant-lid en
van een be gunst iger, kunnen te allen tijde wederzijds door opze gging
worden beë indigd, be houde ns dat bijdrage over het lopende vere nigingsjaar
voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opze gging namens de vereniging geschie dt door het bestuur.
Artikel 9
Jaarlijk se bijdrage n:
1. Leden, buite ngewone leden. aspirant -lede n en begunstigers zijn gehoude n
tot het betale n van een jaarlijkse bijdrage , die door de algemene
vergadering zal worde n vastgeste ld.
Zij kunne n daartoe in categorieë n worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Het best uur is bevoegd in bijzondere gevallen gehe le of ge deeltelijke
ontheffing van de verplichtinge n tot het be talen va n een bijdrage te
verlenen.
Artikel 10
Rechten van erele den, buite ngewone lede n, aspirant -le den e n be gunst igers:
1. Behalve de overige re chten die aan buite ngewone leden aspirant-leden of
begunst igers bij of krachtens deze statute n worden toegekend, he bben
buite ngewone - en aspirant -le den het recht de door de vere niging
georganiseerde wedst rijde n, oefe ningen, cursusse n en andere evenementen
bij te wone n.
2. Erelede n he bbe n het recht alle algemene vergaderinge n van de vereniging
bij te wone n en daarin het woord te voeren, maar zij kunne n als zo danig
geen stemrecht uitoefenen.
Erelede n kunne n tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welken hoofde
zij bevoegd zijn alle le denrechten uit te oefe nen.
Artikel 11
Bestuur:
1. Het best uur bestaat uit een oneven, door de algemene vergade ring vast te
stellen, aantal van tenminste vijf perso nen die door de algemene
vergadering worde n benoemd. De benoeming geschie dt uit de leden.
2. De benoeming van de bestuursleden geschie dt uit één of meer bindende
voordrachte n, be houdens het bepaalde in lid 3. Tot het opmake n van zulk
een voordracht zijn be voegd zowel het best uur als tenminste een zodanig
aantal le den dat bevo egd is tot het uitbrengen van één/t iende gedeelte der
stemmen. De voordracht van het best uur wordt bij de oproeping voor de
vergadering medege deeld. Ee n voordracht door de hiervoor bedo elde groep
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van lede n moet uiterlijk vijf dage n vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingedie nd.
3. Aan e lke voordracht k an het binde nd karakt er worden ont nomen door met
tenminste twee/derde van de uit gebrachte stemmen besluit van de
algemene vergade ring.
4. Is gee n voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergade ring
overeenkomstig het v oorgaande lid de o pge maakte voordrachte n het
bindend karakter te o ntnemen, dan is de algemene vergadering v rij in de
keus be houde ns het gestelde in lid 1 .
5. Indien e r meer dan éé n binde nde voordracht is, ge schiedt de be noeming uit
die voordrachten.
Artikel 12
Einde best uurslidmaat schap - periodiek lidm aatschap - schorsing:
1. Elk best uurslid, kan te allen tijde door de algemene vergadering w orden
ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ee n besluit
tot ontslag, eindigt do or het verloop van die termijn.
2. Elk best uurslid tree dt uiterlijk drie jaar na zijn be noeming af, volgens een
door het best uur op t e maken rooster van aftreding. De aft rede nde is
herkiesbaar; wie in ee n tusse ntijdse vacature wordt benoemd, nee mt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in. He t bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
Artikel 13
Bestuursfunct ies - Besluitvorming van het bestuur:
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gek ozen. Het
bestuur wijst uit zijn midden ee n secret aris en een penningmeest er aan. Het
bestuur kan voor voorzitter, secretaris e n penningmeester uit zijn midden
een plaatsvervanger aanwijzen.
Eén best uurslid kan meer dan één funct ie be kleden.
2. Van het verhande lde in elke be stuursvergadering worden door de secretaris
notule n opgemaakt , die door het best uur worden vastgesteld en te n blijke
daarvan worde n onde rtekend door de voorzitter en de secretaris.
In afwijking van hetge en de wet dienaangaande bepaalt, is het oo rdeel van
de voorzitter omtrent de totstandkoming e n de inhoud van ee n besluit niet
beslissend.
Artikel 14
Bestuurstaak – Verte genwoordiging:
1. Behoude ns de bepe rkingen volgens de stat uten is het best uur be last met het
besture n van de vereniging.
2. Indien het aantal best uurslede n be nede n de vijf is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk e en algemene vergadering te
beleggen waarin de vo orziening in de ope n plaats of de open plaat sen aan
de orde komt.
3. Het best uur is bevoegd onder zijn verantwo ordelijk heid be paalde
onderde len van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worde n be noemd.
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4. Het best uur is, mit s met goedkeuring van de algemene vergade ring, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of
bezware n van registergoederen.
Op het ont breke n van deze goe dkeuring kan door derde n be roep w orden
gedaan.
5. Het best uur behoeft eveneens goedke uring van de algemene vergadering
voor het besluiten tot ;
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankk rediet wordt verleend;
b. het ter lee n opnemen van gelden, waaronde r niet is be gre pen het
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op
het ontbreken van de ze goedkeuring kan do or en tegen derden ge en
beroep worde n ge daan.
6. Onverminde rd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de
vereniging in en buiten rechte verte genwoo rdigd door de voorzitt er, de
secretaris of de penningmeester te zamen met een ander bestuurslid.
Artikel 15
Jaarverslag - reke ning en verantwoording:
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.
2. Het best uur is verplicht van de vermogenst oestand van de vere niging
zodanige aanteke ningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten e n
verplichtinge n kunne n worden geke nd.
3. Het best uur bre ngt o p een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, be houde ns v erlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overle gging van
een balans en een staat van baten e n lasten, rekening e n verantw oording
over zijn in het afgelo pen verenigingsjaar ge voerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden
een commissie van te nminste twee persone n, die gee n deel moge n uitmake n
van het bestuur.
De commissie onderzo ekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algeme ne vergadering verslag van haar bevindinge n uit .
5. Het best uur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenst e
inlicht ingen te verschaffen, haar de sgewenst de kas e n de waarde n te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vere niging te
geven.
6. De last van de commissie kan te alle n tijde door de vergade ring wo rden
herroepe n, doch slechts door de be noeming van een andere commissie.
7. Het best uur is verplicht de besche ide n in de leden 2 e n 3, tie n jaar te
bewaren.
Artikel 16
Algemene vergade ringen:
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdhede n
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedrage n.
2. Jaarlijk s, binnen zes m aande n na afloop van het verenigingsjaar, w ordt een
algemene vergade ring -de jaarvergadering- gehouden.
In de ze vergadering k omen ondermeer aan de orde;
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art ik el
15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
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b. de benoeming van de in art ikel 15 bedoelde commissie voor het
lopende vere nigingsjaar;
c. de benoeming van bestuurslede n;
d. voorstellen van het be stuur of de leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
3. Ande re algemene vergaderinge n worde n ge houden zo dikw ijls het bestuur
dit wense lijk oordeelt.
4. Voorts is het best uur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
aantal le den als bevoe gd is tot het uitbrenge n van één/t iende ge deelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroe pen van een algemene vergade ring op
een termijn van niet langer dan vier weke n.
Indien aan het verzoe k binnen veert ien dagen geen gevolg is ge ge ven
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van
een adverte ntie in ee n veel gele zen dagblad en door mededeling op het in
het clubge bouw aanw ezige mede delinge nbo rd.
Artikel 17
Toegang e n stemrecht :
1. Toegang tot de algemene vergaderinge n he bben alle lede n van de
vereniging, alle erele den, buite ngewone le den, aspirant-lede n en
begunst igers. Be houdens tot vergaderinge n genoemd in art ikel 7 lid 6
hebbe n ge schorste leden en ge schorste best uurslede n gee n toegang.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 be doelde pe rsone n beslist de
vergadering.
3. Buite ngewone le den e n begunstigers hebben het recht tijde ns de algemene
vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergade ring ande rs
beslist.
4. Ieder lid dat niet is ge schorst heeft één stem.
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemacht igd ander lid
uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie lede n
vertegenwoordigen.
Artikel 18
Voorzitterschap en no tulen:
1. De algemene vergaderinge n worde n ge leid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreke n de voorzitte r en zijn
plaat svervanger, dan t reedt één der ande re bestuursleden, door het bestuur
aan te wijze n, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitt erschap voorzie n, dan voorziet
de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhande lde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitt er daartoe aangeweze n persoon notule n ge maakt die
in de ee rstvolge nde v ergade ring worde n vastgesteld en alsdan do or de
voorzitter en de notulist worden onderteke nd.
Artikel 19
Besluitvorming van de algemene vergade ring:
1. Het ter algemene vergadering uit gesproken oordeel van de voorzit ter, dat
door de vergadering e en besluit is genomen, is beslisse nd. Het zelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, vo orzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastge legd voorstel.
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2. Wordt echter o nmidde llijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juist heid daarvan betw ist, dan vindt ee n nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderhe id van de vergade ring, of indien de
oorspronkelijke stem ming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanw ezige dit verlangt. Do or deze nieuwe stemm ing
vervallen de rechtsgev olgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de stat ute n of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
genomen met volstrek te meerderheid van de uitge brachte stemmen.
4. Blanco e n onge ldige st emmen worden beschouwd als niet te zijn
uitge bracht.
5. Indien bij stemming o ver persone n niemand de volstrekte meerde rheid der
uitge brachte stemmen op zich hee ft verenigd, wordt ee n tweede stemming
gehouden t ussen de personen, die het grootste en het op één na grootste
aantal der uit gebracht e stemmen hebbe n verkregen en is hij geko zen, die bij
die tweede stemming de meerderhe id der uitgebrachte stemmen o p zich
heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen stake n beslist
het lot.
6. Indien stemmen stake n over een voorstel niet rakende verkiezing van
persone n, dan is het v oorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschiede n mondeling, tenzij de voorzitter ee n schriftelijke
stemming wense lijk acht of één de stemgere chtigden zulks vóór de
stemming verlangt .
Artikel 20
Bijeenroeping algeme ne vergaderinge n:
1. De algemene vergaderinge n worde n bijeengeroepen door het best uur. De
oproeping ge schiedt schriftelijk aan de adre ssen van de le den,
buite ngewone lede n, aspirant -le den e n be gunst igers volgens het
ledenregister be doeld in artikel 4 .
De termijn voor de oproeping be draagt te nminste veertien dagen.
2. Bij de o proeping worden de te behande len o nderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artike l 21.
Artikel 21
Statute nwijziging:
1. In de stat uten van de vereniging kan geen v erande ring worde n ge bracht dan
door een besluit van de algemene vergade ring, waartoe is opgero epen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de st atuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de o proeping t ot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenw ijziging hebben gedaan moeten tenminste v ijf dagen
voor de dag van de ve rgadering ee n afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedrage n stat ute nwijziging woordelijk is opgenomen, te n huize van de
secretaris voor de leden ter inzage le gge n t ot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld bij de oproep tot de desbetreffe nde vergadering aan alle leden
toegezonde n.
3. Het besluit tot statute nwijziging be hoeft tenminste drie/vierde van de
uitge brachte stemmen, in ee n vergadering waarin tenminste drie/vierde van
de lede n tege nwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zij n niet tenminste
drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of verte genwoordigd, dan
wordt binne n vier wek en daarna een tweede vergade ring bijeengeroepen en
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gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergade ring aan
de orde is geweest, ongeacht het aantal tege nwoordige of
vertegenwoordigde le den, kan worde n beslo ten, mits met een mee rderheid
van tenminste drie/vierde van de uitge brachte stemmen.
4. Een stat utenwijziging treedt niet in werking dan na dat hiervan een notarië le
akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ie der bestuurslid bevoegd.
Artikel 22
Ontbinding:
1. De vereniging k an worden ont bonde n door e en besluit van de alge mene
vergadering. Het be paalde in de lede n 1, 2, en 3 van het vorige artikel is
overeenkomstig van t oepassing.
2. Het bat ig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene
vergadering te be pale n doeleinde n, zoveel mogelijk in overeenst emming
met het doel van de v ereniging, te nzij de algemene vergadering bij het
besluit tot ont binding anders beslist , één e n ander met inachtneming van
hetgeen door de wet wordt bepaald.
Artikel 23
Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering k an bij huisho udelijk reglement re gels geven
omtrent alle onderwerpen, waarvan de re geling haar gewe nst voor komt.
2. Het huishoude lijk reglement mag niet in st rijd zijn met de wet, ook waar die
geen dw ingend recht bevat, noch met de st atuten.
Artikel 24
Slotbepaling:
De vereniging k an in naam van de leden verplicht ingen aangaan, voor zover
die verplichtinge n voortvloeien uit de omstandighe id dat de vereniging lid is
van het Koninklijk Nederlands Wate rsport Ve rbond.
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