
 STATUTEN WATERSPORTVERENIGING “ONDERDENDAM” 
 
Algemene bepalingen: 
Artikel 1. 
In deze statuten wordt verstaan onder de vereniging:  Watersportvereniging “Onderdendam”. 
de statuten: de Statuten van de Vereniging; 
de algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging. 
Naam, Zetel en Doel: 
Artikel 2. 
1. De vereniging draagt de naam : Watersportvereniging “Onderdendam”. 
2. Zij is opgericht op twee en twintig maart negentienhonderd vier en zeventig en is  
    aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3. Zij is gevestigd te Onderdendam in de gemeente Bedum. 
Artikel 3. 
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
    a. het beleggen van vergaderingen, het houden van lezingen, het geven van cursussen en 
        het uitvoeren van audiovisuele programma’s; 
    b. het organiseren van vaartochten en wedstrijden; 
    c. het samenwerken met verenigingen die een overeenkomstig doel nastreven; 
    d, andere wettige middelen. 
De Leden. 
Artikel 4. 
1. De vereniging kent ereleden, leden, adspirant-leden en donateurs. 
2. Ereleden zijn zij die zich op buitengewone wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben  
    gemaakt; zij worden benoemd door de algemene vergadering. 
3. Als leden kunnen worden toegelaten natuurlijke meerderjarige personen, die zich daartoe  
    bij het bestuur hebben aangemeld. 
4. Als adspirant-leden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die de meerderjarige 
    leeftijd nog niet hebben bereikt. 
5. Donateurs zijn personen of instellingen die de verenigingsteunen met een door de algemene  
    vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum bijdrage. 
Artikel 5. 
1. Omtrent de toelating van leden, adspirant-leden en donateurs beslist het bestuur. 
2. Bij niet-toelating tot lid of adspirant-lid kan de niet-toegelatene in beroep komen bij de  
    algemene vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten. 
3. De behandelingstermijnen worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld. 
Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap of het donateurschap eindigt door: 
    a. overlijden van het lid of van de donateur; 
    b. opzegging door het lid of door de donateur; 
    c. opzegging namens de vereniging. 
2. Opzegging namens de vereniging door het bestuur kan plaatsvinden wanneer het lid zijn 
    verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of de vereniging op onredelijke wijze 
    benadeelt, of handelt in strijd met statuten, reglement of besluiten der vereniging en voorts 
    indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  
    voortduren. 
3. Het betrokken lid is bevoegd tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de  
    algemene vergadering, die het besluit van het bestuur kan vernietigen. De behandel- 
    termijnen worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.  



4. Opzegging van het lidmaatschap/donateurschap ontheft het betrokken lid/de betrokken  
    donateur niet van de verplichting om de volledige contributie/bijdrage over het lopende 
    verenigingsjaar te betalen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 
Het bestuur. 
Artikel 7. 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen. 
Artikel 8. 
1. Bestuursleden worden gekozen uit de leden en benoemd door de algemene vergadering. 
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten van het 
    bestuur of van één/tiende deel van het aantal leden. 
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige functies 
    worden door het bestuur onderling verdeeld. 
Artikel 9. 
1. Bestuursleden worden gekozen voor een zittingstermijn van drie jaren, tenzij zij tussentijds 
    vacatures vervullen. 
2. Van het bestuur treden jaarlijks leden af volgens een vast rooster; de volgens rooster  
    aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 
3. Nieuw gekozen bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van de leden 
    die zij vervangen. 
Artikel 10. 
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst 
Een schorsing eindigt wanneer niet binnen drie maanden een besluit tot ontslag volgt. 
Artikel 11. 
1. Het bestuur is belast met het beheren van de zaken der vereniging en met de uitvoering van  
    de besluiten van de algemene vergadering. 
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de  
    secretaris tezamen, of door hun plaatsvervangers; voor de ontvangst van gelden  
    vertegenwoordigt de penningmeester de vereniging in en buiten rechte. 
Artikel 12. 
Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen die onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur bepaalde taken kunnen uitvoeren. Het bestuur stelt daarvoor reglementen vast. 
Artikel 13. 
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten inzake het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van register- 
goederen, als ook inzake het ter leen opnemen van gelden. 
Op het ontbreken van goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 
Artikel 14. 
Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van zodanige aantekeningen inzake de 
vermogenstoestand der vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 
Artikel 15. 
Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin de namen en adressen van 
alle erelenden, leden, adspirant-leden en donateurs zijn opgenomen. 
De algemene vergadering. 
Artikel 16. 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 
Artikel 17. 
1. Telkenjare wordt bij voorkeur voor één mei doch niet na één juli een algemene vergadering 
    de jaarvergadering, gehouden. 
2. In de jaarvergadering komen tenminste aan de orde: 



    a. van het bestuur rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar; 
    b. van de kascommissie een verslag der bevindingen; 
    c. de benoeming van een nieuwe kancommissie; 
    d. de verkiezing van bestuursleden. 
3. De kascommissie wordt benoemd door de algemene vergadering en bestaat uit tenminste  
    twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie is belast met de 
    controle op de financiën en op het beheer hiervan over het afgelopen verenigingsjaar. 
Artikel 18. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van ereleden, leden, adspirant-leden en  
    donateurs. In de oproep worden tevens de te behandelen onderwerpen vermeld. 
3. De vergaderingen worden uitgeschreven met een oproepingstermijn van tenminste één  
    week en ten hoogste drie weken. 
Artikel 19. 
Het bestuur is bevoegd een algemene vergadering uit te schrijven zo dikwijls als het dit nodig 
acht; het bestuur is tot deze uitschrijving verplicht wanneer tenminste tien leden een daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen. Wanneer het bestuur niet binnen 
veertien dagen aan zo’n verzoek gevolg geeft, dan zijn de verzoekers gezamenlijk bevoegd tot 
de uitschrijving van een algemene vergadering. 
Artikel 20. 
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle ereleden, leden, adspirant-leden en 
donateurs .Over toelating van andere personen beslist de vergadering. 
Artikel 21. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter der vereniging of zijn  
    plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of diens plaatsvervanger dan treedt een der andere  
    bestuursleden als voorzitter op. Ontbreken alle bestuursleden dan voorziet de vergadering 
    zelf in haar leiding. 
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of diens  
    plaatsvervanger notulen gemaakt, die in de eerstvolgende algemene vergadering worden 
    vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. 
Besluitvorming. 
Artikel 22. 
1. Ieder lid heeft één stem. 
2. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een  
    gemachtigde kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen. De schriftelijke machtigingen 
    dienen voor de aanvang der vergadering bij het bestuur bekend te zijn. 
Artikel 23. 
1. Alle geldige besluiten eisen een volstrekte meerderheid van vóór- plus tegenstemmen,  
    zijnde de helft plus één van de uitgebrachte stemmen. 
2. Een voorstel wordt als aangenomen beschouwd wanneer het aantal vóór- het aantal  
    tegenstemmen overtreft, en als verworpen beschouwd in het omgekeerde geval. 
Artikel 24. 
1. Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter anders beslist. Bij 
    staken van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Als het aantal vóór- en  
    tegenstemmen dan weer gelijk is, wordt het voorstel als verworpen beschouwd. 
2. Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats met gesloten en ongetekende 
    stembriefjes. Verkrijgt bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid dan 
    wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte 
    meerderheid dan wordt een derde stemming gehouden tussen de twee personen die bij de 
    tweede stemming de meeste stemmen kregen. Als bij de derde stemming de twee  



    kandidaten een gelijk aantal stemmen krijgen, beslist het lot op een door de voorzitter te 
    regelen wijze. 
Huishoudelijk Reglement. 
Artikel 25. 
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen, die niet in 
strijd mogen zijn met deze statuten of de Wet. 
Statutenwijziging. 
Artikel 26. 
1. In de statuten kan alleen verandering worden aangebracht door een besluit van de algemene  
    vergadering. Een voorstel tot statutenwijziging dient van te voren bij de oproep schriftelijk 
    bekend gemaakt te worden aan alle leden. 
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde deel van het aantal  
    uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin tenminste de helft plus één van 
    het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft plus één van alle leden  
    aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een twee algemene 
    vergadering bijeengeroepen, waarin alleen over het voorstel zoals dat in de voorgaande  
    vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
    tenminste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte stemmen en ongeacht het aantal 
    aanwezige leden. 
3. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan notariële akte is opgemaakt, 
    waarvan een afschrift dient te worden neergelegd ten kantore van de Kamer van  
    Koophandel en Fabrieken te Groningen. 
Ontbinding. 
Artikel 27. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; voor 
    Het nemen van een dergelijk besluit geldt het bepaalde in artikel 16 op overeenkomstige 
    wijze.  
2. De tot opheffing besluitende algemene vergadering is gehouden vereffenaars aan te wijzen 
    en de overblijvende bezittingen te bestemmen voor een doel dat zoveel mogelijk in 
    overeenstemming is met het doel der vereniging 
Slotbepalingen. 
Artikel 28. 
In gevallen waarin de statuten niet voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing, beslist 
het bestuur der vereniging..  
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