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 Statuten 
 

 

      

 

  
 

1. De vereniging is genaamd "Watersportvereniging Voorschoten" en is gevestigd te Voorschoten. 

 

2. De vereniging is opgericht in 1975 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

3. Doel: De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de watersport in het algemeen en in het bijzonder de bevordering van de         

watersport in Voorschoten, zulks in de ruimste zin. 

 

4. Leden: De vereniging bestaat uit leden en begunstigers. Leden zijn diegenen, die zich hebben aangemeld en door het bestuur als 

zodanig zijn aangenomen. Begunstigers zijn zij die zich verplicht hebben om een jaarlijkse bijdrage te leveren van tenminste € 6.  

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van de leden en begunstigers zijn opgenomen. 

 

5. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 

b. door opzegging van het lid; 

c. door opzegging door de vereniging, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. 

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Opzegging door het lid kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzeggingstermijn van drie 

maanden. 

Opzegging ontslaat een lid niet van zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging. 

 

6. Leden betalen een contributie die jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is in bepaalde  

gevallen bevoegd gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot contributiebetaling. 

 

7. Bestuur: Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, met dien verstande, dat zij immer een oneven 

aantal vormen. De bestuurders worden gekozen uit de leden van de vereniging in de Algemene Leden Vergadering . Be-

stuursleden treden af in een bij Huishoudelijk Reglement op te stellen rooster. 

Bestuursleden zijn te allen tijde herkiesbaar. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.  

 

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Leden Verga-

dering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn; 

b. door te bedanken als lid van de vergadering; 

c. door te bedanken voor het bestuurslidmaatschap. 

 

9. Vertegenwoordiging: 
a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 

b. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 

mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen 

aan de orde komt. 

c. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door 

commissies die door het bestuur worden benoemd. 

d. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkom-

sten, 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 zeker-

heidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen der-

den beroep worden gedaan. 

e. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering voor besluiten tot: 
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i. onverminderd het bepaalde onder ii het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investe-

ringen een bedrag of waarde van € 23.000 te boven gaande; 

ii. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; 

iii. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 

iv. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is be-

grepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 

v. het aangaan van dadingen; 

vi. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzonde-

ring van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die 

geen uitstel kunnen lijden; 

vii. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden geen beroep worden gedaan; 

viii. onverminderd het in de laatste volzin van lid d bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegen-

woordigd, hetzij door het bestuur, hetzij door de voorzitter, hetzij door twee andere bestuursleden.  

 

10. Het verenigingsjaar 
a. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te 

allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  

c. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens 

verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een ba-

lans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd be-

stuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

d. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die 

geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 

en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

e. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commis-

sie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boe-

ken en bescheiden der vereniging te geven. 

f. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts 

door de benoeming van een andere commissie. 

g. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden b en c, tien jaar lang te bewaren. 

 

11. Algemene Vergaderingen 
a. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statu-

ten aan het bestuur zijn opgedragen. 

b. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Leden Vergadering - in de 

jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

c. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde com-

missie. 

d. De benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar. 

e. Voorziening in eventuele vacatures. 

f. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

g. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

h. 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 Algemene Leden Vergadering op een 

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie 

in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen weekblad. 

 

 

 

 

 

 

12. Toegang en stemrecht 
a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben 

geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

b. Over toelating van andere dan de in lid a bedoelde personen beslist de Algemene Leden Vergadering 

c. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.  
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d. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 

 

13. Voorzitterschap – Notulen 
a. De Algemene Leden Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbre-

ken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, 

als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin 

zelve. 

b. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 

persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergade-

ring bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de no-

tulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 

14. In de Algemene Leden Vergadering worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid. Blanco stemmen zijn van on-

waarde. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Stemmingen geschieden mondeling tenzij een van de leden schrif-

telijke stemming verlangt. 

 

15. Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. Oproeping geschiedt tenminste 7 dagen voor de 

vergadering bij advertentie in een te Voorschoten verschijnend weekblad. 

 

16. Statutenwijziging 
a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Le-

den Vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden 

voorgesteld. 

b. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge-

daan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzi-

ging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van 

de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden 

toegezonden. 

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering 

waarvan tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 

tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin 

over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of ver-

tegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge-

brachte stemmen. 

d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlij-

den van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 

17. Ontbinding 
a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering. Het bepaalde in de ar-

tikelen a, b en c van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

b. Het banksaldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder hunner 

ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo 

worden gegeven. 

 

18. Huishoudelijk reglement 
a. De Algemene Leden Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. 

b. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog 

met de Statuten. 

 

Voor de ten uitvoering van deze akte wordt door partijen domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer 

minuutakte. Comparanten zijn mij, waarnemend notaris bekend. Waarvan akte, in minuut is verleden te Voorschoten, op de 

datum in het hoofd dezer akte vermeld. 

Nadat vooraf door mij, waarnemend notaris, de zakelijke inhoud dezer akte aan de comparanten is opgegeven, hebben zij 

eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, ondertekend door de comparanten en mij, waarnemend notaris. 


