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WIJZIGING STATUTEN 

WATERSPORTVERENIGING 'ALMERE' 

(Enkhuizer Watersport Vereniging "Aimere") 

Heden, twa a If j u I i - ----------- ----------------------------------------- - -----
tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, Meester Kees Theodoor Jozef van Duin, 
notaris te En khu izen : --------------------------------------------------------
1. de heer Lucien Nicolaas SIKKENS, geboren te Enkhuizen op zes en twintig -

oktober negentienhonderd zeventig, (Nederlands Rijbewijs nummer: -------
4583473503, afgegeven te Stede Broec en gel dig tot twee juli tweeduizend 
negentien), wonende Rak 5 te 1611 JW Bovenkarspel, gemeente Stede ----
Broec, en gehuwd; ----------------------- ------------------------------
- ten deze handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van na te noemen 
vereniging;------------- -------------------------------------------------

2. de heer Willem Johan MEIJER, geboren te Amsterdam op zestien juni ----
negentienhonderd vijf en vijftig, (Nederlands Rijbewijs nummer: -----------
4333075604, afgegeven te Drechterland en geldig tot twaalf februari ----
tweeduizend vijftien), wonende De Tuinbouw 24 te 1616 CS Hoogkarspel, -
gemeente Drechterland, thans ongehuwd, niet geregistreerd als partner of -
als zodanig geregistreerd geweest; --------------------------------------
-ten deze handelend in zijn hoedanigheid va n penningmeester van nate -
n oemen veren ig i ng; ------ -----------------------------------------------

3. de heer Jeroen Theodor Anton HELMER, geboren te Rotterdam op negen -
april negentienhonderd zeven en zestig, (Nederlands Rijbewijs nummer: ---
3324253432, afgegeven te Enkhuizen en geldig tot acht juni tweeduizend -
vijftien), wonende Exterpad 27 te 1601 RB Enkhuizen, en gehuwd; --------
-ten deze handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van nate noemen 
vereniging; -------------------------------------------------------------

4. de heer Joannes Gerard us Maria DE BRUUN, geboren te Amsterdam op zes 
en twintig maart negentienhonderd zeven en veertig, (Nederlands Paspoort 
nummer: NMC50JD91, afgegeven te Lemsterland en geldig tot elf juni ----
tweeduizend dertien), wonende Vette Knol 45 te 1601 CW Enkhuizen, en --
gehuwd;------- ---------------------------------------------------------
- ten deze handelend in zijn hoedanigheid van bestuurslid van nate noemen 
vereniging; -------------------------------------------------------------

5. de heer Gunnar VROOM, geboren te Zaandam op een en dertig december -
negentienhonderd zeventig, (Nederlands Rijbewijs nummer: 4321280801, --
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afgegeven te Drechterland en geldig tot twintig december tweeduizend ---
twintig), wonende Postweid 76 te 1606 NJ Venhuizen, gemeente ----------
Drechterla nd, en geh uwd; -----------------------------------------------
-ten deze handelend in zijn hoedanigheid van bestuurslid van nate noemen 

vereniging; --------------------------------------------------------------
6. de heer Theodoor Frederik GEBHARD, geboren te Ridderkerk op negen en -

twintig juli negentienhonderd zestig, (Nederlands Rijbewijs nummer: -------
4735647404, afgegeven te Enkhuizen en geldig tot achttien maart --------
tweeduizend negentien), wonende Tritondam 5 te 1601 GT Enkhuizen, en ---
gehuwd;-----------------------------------------------------------------
- ten deze handelend in zijn hoedanigheid van bestuurslid van nate noemen 

veren1g1ng; --------------------------------------------------------------
7. de heer Dick Cornel is IMMERS, geboren te Haarlem op zeventien juni -----

negentienhonderd vijf en veertig, (Nederlandse ldentiteitskaart nummer: --
IM5F63J77, afgegeven te Enkhuizen en geldig tot zestien september ------
tweeduizend veertien), wonende Paludanushof 80 te 1601 MP Enkhuizen, en 
gehuwd;-----------------------------------------------------------------
- ten deze handelend in zijn hoedanigheid van bestuurslid van nate noemen 

vereniging; --------------------------------------------------------------
ten deze handelend als gezamenlijk tot vertegenwoordiging bevoegde ---------
bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: ---------------
WATERSPORTVERENIGING "ALMERE", gevestigd te Enkhuizen, ---------------
kantoorhoudende p/a Compagnieshaven 3 C, (postcode 1601 ZA) Enkhuizen, ---
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
40624089, ------------------------------------------------------------------

hierna te noemen: 'de Vereniging', en als zodanig bevoegd op grand van artikel -
10 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariele akte vast 
te leggen. --------------------------------------------------------------------
De verschenen person en verklaa rden: ----------------------------- -------------
IN LEIDING-------------------------------------------------------------
1. De vereniging is opgericht op twee oktober negentienhonderd drieendertig -

(02-1 0-1933). -----------------------------------------------------------
2. De statuten werden vervolgens gewijzigd bij akten op: --------------------

vier en twintig augustus negentienhonderd zeven en zeventig (24-08-1977); 
vier en twintig oktober negentienhonderd acht en zeventig (24-1 0-1978) en 
negen september negentienhonderd tachtig (09-09-1980). -----------------

3. De statuten zijn vervolgens geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte 
op zestien november negentien honderd negentig (16-11-1990) voor een --
plaatsvervanger van meester Caspar Cornel is Henricus Jansen, destijds ----
notaris te Enkhuizen verleden. --------------------------------------------

4. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd bij -
en blijkens akte van statutenwijziging op negen en twintig oktober --------
tweeduizend neg en (29-1 0-2009) voor notaris meester Kees Theodoor Jozef 
van Du in te Enkhuizen veri ed-en. -------------------- ----------------------
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5. De algemene vergadering van de Verenig ing heeft in de vergadering ------
gehouden op twintig april tweeduizend twaa lf (20-04-2012) en vervolgd op 
vijfentwintig mei tweeduizend twaalf (25-05-2012) besloten de statuten -
geheel te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte - --
notulen van de laatstgemelde vergadering.--------------------------------

STATUTENWIJZIG IN G ----------------------------------- ---------------
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewij zigde statuten 
met onmiddellijke ingang als volgt: ------------------------------------------
Artikel 1 - Naam-------------- ---------------------------------------------
De veren ig i ng d raagt de naam: ----------------------------------------------
Enkhuizer Watersport Vereniging "AI mere", afgekort ''EWVA".----------------
Zij is opgericht op twee oktober negentienhonderd drieendertig (02-1 0-1933) en 
aangegaan voor onbepaalde tijd.----------------------- ----------------------

Artikel 2 - Zetel ----- ------------------------------------------- - ----------
Zij heeft haar zetel te Enkhuizen. ---------------------------------------------

Artikel 3 - Doel -------------------------------------------------------------
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de --

watersport. --------------------------------------------------- ----------
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door: -----------------

a. het beleggen van vergaderingen en bijeen komsten en het houden van -
cu rsussen, train ingen en lezingen ;---------------------------- --------

b. het organiseren en uitschrijven van en het deelnemen aan zeil- en ---
andere wedstrijden en het organiseren van tochten en andere ---------
a ctiv i te i ten; --------------------------------------------------------

c. het tot stand brengen en het in stand houden van de nodige ----------

accommodatie; --------------------------------------------------- - -
d. het vormen van een band tussen de leden;----------------------------
e. het oprichten en/of deelnemen aan het bestuur van andere --- - ------

privaatrechtelijke rechtsvormen en -personen, die aan het doel van de 
veren ig i ng een bijd rage ku nnen leveren; -----------------------------

f. het periodiek uitgeven van een verenigingsorgaan aldan niet in digitale 
vorm; en------------------------------------------------------------

9· andere middelen, die aan het doel bevorderl ijk kunnen zijn. ------------
Artikel 4 - Leden------- ---------------------------------------------- -------
1. De vereniging kent gewone led en, jeugdleden, gezinsleden en ereleden, die -

geacht worden het doel en de statuten van de vereniging te onderschrijven 
en daadwerkelijk actief deel te nemen aan de activiteiten van de verenig ing. 
Gewone leden zijn zij, die als zodan ig zijn toegelaten overeenkomstig het in 
artikel 6 bepaalde en kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. ---
Zij dienen op de eerste januari van het betreffende veren igingsjaar de ----
leeftijd van achttien (18) jaar te hebben bereikt.--------------------------

2. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen en andere 
relevante contactgegevens van aile leden zijn opgenomen.-----------------

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar 
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om door erfopvolging te worden verkregen. -------------------------------
Artikel 5 - Ereleden, gezinsleden, jeugdleden, begunstigers en !eden van ----
verdienste -------------------------------------------------------------------
1. Ereleden zijn !eden, die op voordracht van het bestuur door de algemene --

ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de veren iging -
ofwel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de --------
vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. --------------

2. Gezinsleden zijn de echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of ----- -
"partners als waren zij gehuwd" van gewone leden en daarmee aldan niet -
een gemeenschappelijk huishouden voeren en als zodanig zijn toegelaten als 
hierna in artikel 6 vermeld. -----------------------------------------------

3. Jeugdleden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten als hierna in arti kel 6 ---
vermeld en aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch op de --
eerste januari van het betreffende verenigingsjaar nog niet de achttien (18) 
jarige leeftijd hebben bereikt. --------------------------------------------

4. Begunstigers zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur en zich 
bereid verklaard hebben de vereniging structureel financieel te steunen, in-
contanten dan wei anderszins. -------------------------------------------
De algemene ledenvergadering zal jaarlijks bij de behandeling van de ------
begroting een minimumbedrag vaststellen. Het bestuur is gerechtigd om met 
de begunstiger bij de toelating een hager bedrag overeen te komen. -------
Zij die de vereniging anders dan structureel financieel steunen, zijn geen ---
begunstige~ -------------------------------------------------------------

5. Ereleden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere ----
rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn 
toegekend en opgelegd. --------------------------------------------------

6. In aanvulling op hetgeen hiervoor in artikel 4, lid 1, van deze statuten staat 
vermeld, kent de vereniging oak "leden van verdienste", die geen lid zijn van 
de vereniging, maar als zodanig vermeld worden vanwege de belangrijke --
diensten die zij aan de vereniging hebben bewezen. Op hun benoeming is --
het hiervoor in lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige ----------

toepassing. ------------------------------------------- -------------------
Artikel 6 - Toelating ---------------------------------------- ---------- -------
1. Het bestuur beslist over de toelating van !eden, gezinsleden, jeugdleden en -

begun st i g e rs. ------------------------------------------------------------
2. Bij niet toelating tot lid, gezinslid of jeugdlid kan de algemene ------------

ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. ---------------------------
3. Bij de beslissing omtrent toelating als lid, gezinslid, jeugdlid of begunstiger -

kan het bestuur zich Iaten bijstaan door een commissie als bedoeld in artike l 
14, I id 3.-----------------------------------------------------------------

4. Een aanmelding van begunstigers dient vergezeld te gaan van een - -------
specificatie van de begu nstig in g.------------------------- ---- ------------

Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap----------------- ----------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: --- --- ----------- --------- ----- -----------------
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a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging -
dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer de rechtspersoon ophoudt te -
bestaan, ook als dit het gevolg is van fusie of sp litsing;----------------

b. door opzegging door het lid;-----------------------------------------
c. door opzegging door 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 j egens de -
vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de --------
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te Iaten --------
voortd u re n. ---------------------------------------------------------

d. door ontzetting. Deze kan aileen worden uitgesproken wanneer een lid 
in strijd met de statuten, reglementen of beslu iten van de vereniging -
handelt, of de vereniging op onredel ijke wijze benadeelt. --------------

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk dan wei 
langs elektronische weg middels een leesbaar en reproduceerbaar bericht, -
gezonden aan het ad res van de secretaris; opzegging door de vereniging --
geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur. ------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met -------
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Wanneer het -
lidmaatschap in de loop van een veren igingsjaar eindigt, blijft ------------
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuld igd. --------
Het lidmaatschap kan echter onmiddellij k worden beeindigd, indien van de 
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ------
lidmaatschap te Iaten voortduren. ----------------------------------------

4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onm iddell ijke ingang opzeggen binnen 
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de --
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. -------------------------
Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in 
het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. -----------

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene -------------
ledenvergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij ----
aangetekende brief in ken n is gesteld. ------------------------------------ -

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de veren iging op -
grand van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ---
worden het lidmaatschap te Iaten voortduren staat de betrokkene binnen -
een maand na ontvangst van de kennisgeving van het beslu it beroep open -
op de eerstvolgende reguliere algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe 
ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kenn is gesteld.--
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -

Artikel 8 - Einde lidmaatschap van gezinsleden, jeugdleden en begunstigers--
1. Het lidmaatschap van een gezinslid, van een jeugdlid en van een begunstiger 

kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens
dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaa r voor het geheel -
b I ijft versch u ld igd. -------------------------------------------------------



6 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.---------------
3. Het bestuur is bevoegd een lid, jeugdlid, gezinslid of begunstiger te schorsen 

voor een periode van ten hoogste tien (10) maanden, ingeval de geschorste
bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door -
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate -
schaadt. Beroep tegen de schorsing staat open bij de eerstvolgende -------
algemene ledenvergadering. ---------------------------------------------
Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het ----------
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. -----------------

Artikel 9 - Jaarlijkse bijdragen -----------------------------------------------
1. De leden, gezinsleden en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een -

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden -----
vastgesteld. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. ------
De begunstigers zijn gehouden tot het beta len van een jaarlijkse bijdrage, die 
door het bestuur zal worden vastgesteld. ---------------------------------
Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld, die elk een ----------
versch iII en de bij drag e beta len. --------------------------------------------

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ------
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.-

Artikel 10 - Rechten van gezinsleden, jeugdleden en begunstigers -----------
Behalve de overige rechten die aan gezinsleden, jeugdleden of begunstigers 
bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben gezins- en ------
jeugdleden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, ---
oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen, tenzij door het 
bestuur op voorhand anders is bepaald.------------------------------------

Artikel 11 - Bestuur ---------------- -----------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene ledenvergadering vast 

te stellen aantal van tenminste negen (9) personen, die door de algemene -
ledenvergadering ieder in hun specifieke functie worden benoemd.---------
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden. - - ------- ---------
De vo lgende functies kunnen worden onderscheiden :----------------------
- voorzitter, secretaris en penningmeester; --------------------------------
- bestuurslid afkomstig uit de Commissie Communicatie; - -----------------
- bestuurslid afkomstig uit de Commissie Clubhuis; ------------------------
- bestuurslid afkomstig uit de Commissie Evenementen; ------------ -------
- bestuurslid afkomstig uit de Commissie Jeugd en Opleiding; --------------
- bestuurslid afkomstig u it de Commissie Materiaal; en--------------------
- bestuurslid afkomstig uit de Commissie Wedstrijden.---------------------

2. De benoeming van de bestuursleden in hun specifieke functie geschiedt uit -
een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. ------
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 
tenminste vijf (5) niet geschorste gewone leden. --------------------------
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering --
medegedeeld. --------------------------------------- --- ------------------
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De voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf 
(5) dagen v66r de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur -
worden ingediend.------------------------------------------------------
Eike voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke dan wel langs 
elektronische weg middels een leesbaa r en reproduceerbare --------------
akkoordverklaring van degene wiens voordracht het betreft. ---------------

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een -
met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stem men genomen besluit -
van de algemene ledenvergadering. ---------------------------------------

4. Is geen voord racht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering --
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het -
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in 
de keus.-----------------------------------------------------------------

5. lnd ien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit 
die voordrachten.------- ----------------------------- -------------------

Artikel 12- Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing------------
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. ----- --------------------------------------------
Schorsing als lid is gelijk aan schorsing als bestuursl id. -------------------
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ----------------------

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een --
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is -----
herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacatu re wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in.----------------------------------

3. H et bestu ursl idmaatschap ei nd igt:----------------------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ; -------- ----
b. door bedanken. ----------------------------------------------------

Artikel 13 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming ----------
1. De voorzitter dan wei twee andere bestuursleden gezamenlijk, zijn bevoegd 

een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -------------------------
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het best uur vindt schriftelijk --

plaats, met inachtneming van een term ijn van ten minste vijf (5) dagen, de 
dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder -
opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en 
van de te behandelen onderwerpen (agenda). ----------------------------
De bestuurder die voor dit doel een contactadres aan de vereniging bekend 
heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden ---------
opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat ad res gezonden ----
leesbaar en reproduceerbaar bericht. - --------------------- ---------------

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de ---------------
verenigingslocatie dan wei binnen een straal van vijf (5) kilometer daar om 
heen. ----------------- - ---- --------------------------------- - ---------- -

4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen va n de t wee vorige 
leden kan het bestuur tach rechtsgeld ige besluiten nemen, als aile-- - --- - --



8 

bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen 

om zich in de vergadering te Iaten vertegenwoordigen. Een elektronisch ---
vastgelegde volmacht geldt a is een sch riftelijke volmacht. -----------------
Een bestuurder kan aileen een medebestuurder in de vergadering ----------
vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder een stem. -----
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, --
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de -
voorzitter doorslaggevend. ----------------------------- ------------------
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming a is -
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 
met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbeslu it -
kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit 
te nemen. Het bestuur is verplicht om de algemene ledenvergadering te ---
informeren in geval van een (mogelijk) tegenstrijdig belang en zu lk een ----
besl u it te Iaten bekrachtigen. -------------------------------------------
Dagel ij ks bestu u r --------------------------------------------------------

7. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. -
Het bestuur kan voor elk van hen bij ontstentenis tijdelijk een -------------
plaatsverva nger a a nw ijzen. -----------------------------------------------

8. De notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur worden oak aan 
de niet in het dagelijks bestuur zitting hebbende bestuursleden van het ----
algemeen bestuu r toeg ezonden. ---------------- ---------------------------

9. De notulen van het dagelijks bestuur worden geacht door het algemeen --
bestuur te zijn bekrachtigd, zo geen der led en van het algemeen bestuur --
binnen acht dagen na de datum van de vaststelling en verzending ---------
schriftelijk, dan wellangs elektronische weg middels een leesbaar en ------
reproduceerbaar bericht, bij de secretaris te kennen heeft gegeven dat hij -
een bepaald onderwerp opnieuw behandeld wenst te zien, tenzij ----------
redelijkerwijs niet gevergd kan worden binnen de gestelde periode te -------

reageren. ----------------------------------------------------------------
10. Leden van het algemeen bestuur, niet zitting hebbende in het dagelijks ----

bestuur, zijn te allen tijde gerechtigd een vergadering van het dagelijks ----
bestuur bij te wonen. Zij ontvangen naast de notulen oak de agenda. -------

11. De vice-voorzitter van de vereniging wordt gekozen uit en door de overige --
bestuursleden, niet zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester.---------

Artikel 13A- Bestuur: Ieiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming 
buiten vergadering------------------------------- ----------------------------
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid --

wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. lndien oak -----------
laatstgenoemde niet aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar ------
Ieiding. ------------------------------------------------------------------

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in 
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de vergaderingen worden gehouden.----------------- ------- --------------
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de ------

vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. --------- -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd -
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na 
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan -----
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de
vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -
gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de -----
vergaderi ng a a ngewezen persoon. ------------- --------------------------
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld- door de voorz itter en de -
notulist van de vergadering ondertekend. -------------------- -------- -----

5. Het bestuur kan oak op andere wijze dan in een vergadering besluiten ----
nemen als aile bestuurders zich schriftelijk v66r het voorstel hebben - ------
verklaard. ------------------------------------------------- ----------- ---
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs ----------
elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaa r bericht , aan het -
ad res dat het bestuur voor dit doe I heeft vastgesteld en aan aile bestuu rders 
bekend heeft gemaakt.------------------------------------ ---------------

Artikel 14 - Bestuurstaak, vertegenwoordiging ---- --------- ---------- -------
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het -

besturen van de vereniging.-------------------------- -------- -- ----------
2. lndien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blij ft het bestuur 

bevoegd. ----------------------------------------- -----------------------
Het is echter verplicht om de voorziening in de open plaats of de open ----
plaatsen in de eerstvolgende reguliere algemene ledenvergadering aan de -
orde te stellen zodat er tijdens die vergadering kan worden voorzien in de -
benoeming van een of meer nieuwe bestuursleden. ---------------- --------

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, mits met goedkeurinq van de alqemene ledenvergaderinq, -
bevoegd te besluiten tot het aangaan en uitvoeren 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 beroep worden --
gedaan. ----------- ---------------- ------------------------ --------------

5. Het bestuur heeft de qoedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig 
voor besl uiten tot:--------- - ----------------------------- ----------------
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of 

geven van reg istergoederen; ----- ------- -----------------------------
b. het aangaan van geldleningen of kred ietovereenkomsten; ------------ -
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c. het u itlenen van gelden; ---------------------------------------------
d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beeindiging van 

een gesch i I; ---------------------------------------------------------
e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, --------

waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en 
andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; --------------

f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandel ingen -
die uitgaan boven het bed rag dat door de algemene ledenvergadering -
jaa rl ij ks is vastg este ld; ------ ------------------- ----------------------

9· het aangaan, wijzigen of beeindigen van arbeidsovereenkomsten; en---
h. het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan.----------------- ------
De algemene ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit ------
duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten va n het -
bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de---
algemene ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur ------------
medegedeeld.------------------------------------------------------------
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen ---
beroep worden gedaan.--------------------------------------------------
Vertegenwoordiging --------- --------- -----------------------------------

6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ---------------- --------------
7. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee ----- --

gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste een moet zijn de -
voorzitter, de secretaris of de penningmeester. ------- -- -------- ------------

8. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het --
bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat -
ook a is tussen de vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijd ig -
belang bestaat. -------- -------- - - ------------------ -------- --------------

9. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wei ------ -- 
doorlopende volmacht a an een of meer bestuurders en/of a an anderen, ---- 
zowel sa men a is afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen va n die - 
volmacht te vertegenwoordigen. --------- -- --------- -------- ----------- ---

10. In aile gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een 
of meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer -- -----
personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. - -------- -----

Artikel 15 - Verslaggeving en verantwoording-- ---------- -- ---------- --------
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk a an het kalenderjaar. ---------------
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier (4) ---- -

maanden na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de -
algemene ledenvergadering uitgezonderd, een jaarverslag uit over de ------
financiele gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. - --
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter -
goedkeuring aan de vergadering over. ------------------------- -----------
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. -------------------
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan -
onder opgave van redenen melding gemaakt. ----- -------------------------

3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene ---- -
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I ed enve rg ad e ring. ------------------------------------------------ -------
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een ----
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerl ijk Wetboek overgelegd, 
dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een -
door de algemene ledenvergadering te benoemen kascontrolecommissie van 
ten minste twee !eden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een 
lid van de kascontrolecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende -
jaren zitting hebben in de kascontrolecommissie. ----------------------- --
Het bestuur is verplicht om de kascontrolecommiss ie inzage te geven in de 
gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om -
aile door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat -
voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich Iaten 
bijstaan door een externe deskundige. -----------------------------------
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene ----
ledenvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de 
jaarstukken.-------------------------------------------------------------
Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 
wordt het voorstel gedaan om kwijti ng te verlenen aan het best uur voor de 
door het bestuur daarmee afgelegde rekening en verantwoording. ----------

4. In een vergadering te houden v66r de afloop van het boekjaar stelt het --- 
bestuur een begroting va n de baten en lasten van het vo lgende boekj aar - --
vast.-- ---- ----------------------------------------------------- -- - ----- -
De beg rating wordt opgemaakt door de penn ingmeester en aan aile ------
bestuurders gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar --
voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.-------

5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en agendeert dat op de ------------
jaarvergadering. Het bestuur actualiseert dit beleidsplan j aarlijks. ---------
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten -- -----
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het ----
vermogen va n de verenig ing, de besteding daarvan en de verslaglegging van 
gerealiseerd en voorliggend beleid. ---------------------------------------

Artikel 16- De algemene ledenvergadering: bevoegdheid en jaarvergadering -
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de ve reniging aile --- --- ----

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn 
opgedragen.---------------------- ------------ -- --- ------- ----- - ---------

2. Jaarlijks, uiterlijk vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een - 
algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de -------
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:------- ------- ------ - ------
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; - -------------
b. het voorstel tot het al of niet goedkeu ren van de jaarstukken over het -

afgelopen boekjaar; --- ---- ----------- ----------------- ------- ------ -
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; ----------------
d. de benoeming van de !eden van de kascontrolecommissie voor het ---

nieuwe boekjaar;------------ --- ----- - ----- --------------------------
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures ------

bestaa n; en ---- ------- ---- - ---- - ---- - ------ ---------- ------ ---------
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de ----
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oproeping voor de vergadering. ------------------------------------ ---
3. Uiterlijk veertien (14) dagen voor de najaarsvergadering, legt het bestuur de 

begroting voor het komende boekjaar, aldan niet digitaal via de website, ter 
i nzag e van de I eden.-----------------------------------------------------

Artikel 17 - De algemene ledenvergadering: oproeping -----------------------
1. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. ---

Tenminste tien (10) niet geschorste !eden kunnen gezamenlijk het bestuu r -
schriftelijk verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen ----
binnen vier weken na dat verzoek.- ---------------------------------------
Ais het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de 
uitnodiging tot de vergadering heeft Iaten uitgaan, kunnen de verzoekers --
zelf de vergadering bijeenroepen. ----------------------------------------
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige a linea -
wordt oak voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd. ---------------

2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering vindt plaats door middel ---
van:---------------------------------------------------------------------

een publicatie in het verenigingsorgaan, al dan niet via de website; of-
een schriftelijk bericht (per e-mail daaronder begrepen) aan de adressen 
van de !eden volgens het ledenregister; of----------------------------
een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. ----------------

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een 
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht -
aan het ad res dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. -------------

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veert ien (14) dagen, de dag -
van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.----------

4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een -
agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden ----
gesteld.------------------------------------------------------------------

Artikel 18 - De algemene ledenvergadering: toegang en stemrecht -----------
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben aile niet-geschorste ---

leden van het bestuur en van de vereniging, en de wettelijk ---------------
vertegenwoordigers van de minderjarige I eden van de vereniging. ----------
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben ook jeugdleden, -------
gezinsleden, ereleden, begunstigers en leden van verdienste.---------------
Het bestuur kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de ------
vergadering toe te laten.-------------------------------------------------
Geschorste !eden en led en van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit -
het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de ---------
vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan -
de orde is. ---------------------------------------------------------------

2. Ieder gewoon lid, jeugdlid, gezinslid en erelid heeft een stem. Een geschorst 
I id he eft geen stemrecht. ------------------------------------------------
Het stemrecht van een jeugdlid kan aileen worden uitgeoefend door zijn --
wettelijk vertegenwoordiger. In afwijking van het vorenstaande hebben ---
jeugdleden die niet geschorst zijn en op een januari van het betreffende ---
verenigingsjaar de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt, eveneens een 
stem. - --------- ----------------------------------------------------------
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3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven -
namens hem te stem men.-----------------------------------------------
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en v66r de stemming aan -
het bestuur worden overgelegd. -----------------------------------------
Aan de eis van schriftel ijkheid van de volmacht wordt voldaan als de -----
volmacht elektronisch is vastgelegd. - ------------------------------------
Een lid kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen. -------

Artikel 19 - De algemene ledenvergadering: besluitvorming---- --------------
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit -----

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de ----- ----
vergadering aanwezige en al dan niet middels een volmacht --------------
vertegenwoord igde led en, ongeacht hun aanta I.--------------------------
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar 
tellen wei mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven --
quorum. ----------------------------------------------------------------

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag 
van een stemming is beslissend. ----------------------------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd -
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------------- ---
Wordt onmiddell ij k na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de -
ju istheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de --
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet -
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een vijftal stemgerechtigde aanwezigen 
dit verlangen. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 
de oorspronkelijke stemming. --------------------------------------------

3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen 
meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. 
Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming 
worden besl ist tussen welke personen zal worden herstemd. -------- ------
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. --------

4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van - -
personen gaat, is het voorstel verworpen. - -- ------------------------------

5. Aile stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste 
drie leden v66r de stemming laat of Iaten weten een schriftelijke stemming 
teverlangen. ---------------------------------------- --------------------
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. -
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij vijf (5) leden hoofdelijke --
stemming veri a ngen. ---------------------------------------------------
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van -
een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de -------------
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden ---
ge"identificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de 
vergadering en het stemrecht ka n u itoefenen. ----------------------------
Bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch ---------
communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. ---------------
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch -
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend --
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gemaakt. ----------------------------------------------------------------
6. Een eenstemmig besluit van aile leden, ook al zijn deze niet in een -------- 

vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene -
ledenvergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is genomen. -------

7. Als in een vergadering aile I eden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 
- mits met algemene stemmen- geldige besluiten worden genomen over aile 
aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op -
de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de -------
oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. ---------------------

Artikel 20- De algemene ledenvergadering: Ieiding en notulen---------------
1. Een algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de ----

vereniging; bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vice--- -
voorzitter. ---------------------------------------------------------------
Ontbreekt de voorzitter en ook de vice-voorzitter, dan wijst het bestuur een 
ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt oak op deze -
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf -
in haar leiding.-----------------------------------------------------------

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een -
ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon -
notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening 
worden vastgesteld. ---------------- - --------------- ----------------------

Artikel 21 - Statutenwijziging --------------------------- --------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden --------
voorgesteld. -------------------------------------------------------------

2. Zij die de oproep voor de algemene ledenvergadering ter behandeling van - 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf --
dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgedragen statutenwijzig ing woordelijk is opgenomen, ten kantore -
van de vereniging dan wei een andere daartoe aangewezen locatie voor de -
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering ---
wordt gehouden. Van deze ter inzage legging wordt melding gemaakt op de 
website dan wei wordt deze anderszins aan de leden kenbaar gemaakt. ----
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de ---
desbetreffende vergaderi ng a an a lie I eden toegezonden. - -- -----------------

3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ----
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van 
de I eden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. ---- ---------------------
Zijn niet tenminste het vereiste aantal leden tegenwoordig of-------------
vertegenwoordigd, dan wordt na veertien dagen, doch binnen dertig dagen -
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over -
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ----
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde I eden, kan ----- 
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van -
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de uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notarie le 

akte is opgemaakt. -----------------------------------------------------
Tot het doen verlijden van de akte zijn twee bestuu rsleden gezamenlijk ----
bevoegd.----------------------------------------------------------------

Artikel 22 - Fusie, splitsing, omzetting -------------------------------------
Op een besluit van de algemene ledenvergadering tot fus ie of splitsing in de zin 
van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een beslu it van de algemene --
ledenvergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm ---
overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige -
artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverm inderd de eisen-
van de wet.- -----------------------------------------------------------------
Artikel 23 - Ontbi ndi ng -----------------------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene --

ledenvergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot -----
statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit t ot ----
ontbinding. ---------------------------------------------- ---------------
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig 
I iq u idatiesa I do vastgesteld. ----------------------- ----------------------
Ais de verenig ing op het tijdstip van haar ontbind ing geen baten meer heeft, 
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan -
het hand elsreg ister. ------------------------------------ ----------------
De boeken en stukken van de ontbonden verenig ing blijven gedurende zeven 
jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van 
de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. ---
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de ---------
aangewezen bewaarder zijn naam en ad res opgeven aan het handelsregister. 

2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:-------------------------
insolventie nadat de veren iging in staat van fa ill issement is verklaard of 
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 
een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde 

gevallen. - ----------------------------------------------------------
Artikel 24 - Vereffening ----------------------------------------------------
1. Het bestuu r is be last met de vereffening van het vermogen van de --------

vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesl uit geen andere vereffenaar(s) 
is (zijn) aangewezen. ----------------------------------------------------

2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de verenig ing zich in liqu idatie. -----
De veren iging blijft na haar ontbinding voortbestaan alsen voor zover dit -
voor de vereffening van haar vermogen nod ig is. ------- ------------------
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 
mogel ijk en nodig van kracht. -------------------------------------------
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet 'in ----
liquidatie' aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.-------- - ----

3. Een batig saldo na vereffen ing krijgt een bestemming die zoveel mogel ijk in 
overeenstemming is met het doel van de veren iging.----------------------
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontb indingsbeslu it, of bij het - -
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ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).--------------------------------
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars ----
bekende baten meer aanwezig zijn. --------------------------------------
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de 
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het --------
handelsregister.----------------------------------------------------------

Arti kel 25 - Reg lementen - ---------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen 

en wijzigen.--------------------------------------------------------------
2. Een Huishoudelijk Reglement kan nadere regels geven over onder meer het -

lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de --------- 
werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de-----------
vergaderingen.--- --------------------------------------------------------
Een Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de -
statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te ----
worden g e reg e I d.----------- ----------------------------------------------

Artikel 26 - Slotbepal i ng ---------------------------------------------------

Op !eden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de
statuten en reglementen van het Kon inklijk Nederlands Watersport Verbond van 

toepassing. -------------------------------------------------------------- - --

SLOT AKTE ------------------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----------------------------
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de 
hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. --------- -----
WAARVAN AKTE is verleden te Enkhuizen op de datum, in het hoofd van deze ---

akte vermeld. ----------------------------- -----------------------------------
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de --- - ----
verschenen personen hebben deze verklaard tijdig voor het passeren va n deze --
akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daa rvan 
geen prijs te stellen. ----------------------- --- ------------------------------
Vervo lgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en -
mij, nota ris, ond ertekend. ---------------------------------------------------
Voigt ondertekening. 


