Statuten

Artkel 1
Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam:
Watersportvereniging Ouder Amstel,
en is gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel.
Artikel 2
Duur.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot één januari. Het eerste verenigingsjaar loopt van heden tot één
januari aanstaande.
Artikel 4
Doel en Middelen.
De vereniging stelt zich ten doel beoefening en bevordering van de watersport door haar leden.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder andere:
a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen en dergelijke de
watersport betreffende;
b. het bevorderen van goede ligplaatsen voor zeil- en motorjachten en voor roeivaartuigen;
c. het organiseren van wedstrijden en tochten;
d. het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
e. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 5
Leden.
a. ere-leden;
b. gewone leden;
c. gezinsleden;
d. jeugdleden;
e. buitengewone leden;
f. donateurs.
Ere-leden zijn leden die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd op voorstel van het bestuur
op grond van aan de vereniging of aan de watersport in het algemeen bewezen belangrijke diensten, en / of wier
naam bijdraagt tot de luister der vereniging.
Gewone leden zijn zij die tot het lidmaatschap der vereniging zijn toegelaten door de ledenvergadering.
Gezinsleden zijn de eventuele partner en kinderen van leden, de kinderen tot en met de eenendertigste
december van het jaar waarin zij de achttien jarige leeftijd bereiken.
Jeugdleden zijn zij die op één januari de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
Buitengewone leden zijn zij die niet tot het gewone lidmaatschap der vereniging kunnen worden toegelaten.
Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage steunen.
Artikel 6
Lidmaatschap.
a. Het lidmaatschap geeft aan elk lid het recht de Algemene Vergadering te bezoeken, terwijl de
stemgerechtigde leden aldaar een stem kunnen uitbrengen.
b. Het lidmaatschap van een lid geeft hem/haar de plicht jaarlijks zijn/haar contributie te voldoen.
c. Toetreden. Om lid der vereniging te worden moet men zich door middel van een daartoe door het bestuur
beschikbaar gesteld formulier bij de secretaris der vereniging aanmelden.
d. Aanvaarding. De wijze van aanvaarding wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
e. Beëindiging. Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
1. schriftelijk opzegging voor één oktober van het lopende verenigingsjaar aan de secretaris.
De secretaris moet de opzegging binnen acht dagen bevestigen;
2. overlijden;
3. royement bij meerderheid uitgesproken door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur;
4. royement door het bestuur wegens wanbetaling.
Artikel 7
Geldmiddelen.
De geldmiddelen der vereniging worden gevormd door:
a. Entreegelden en contributies van leden en bijdrage der donateurs.

b. Erfstelling, legaten, schenkingen en toevallige baten. Het contributie-bedrag, door de verschillende categoriën
van de leden bij te dragen, wordt in de jaarlijkse Algemene Vergadering vastgesteld.
Artikel 8
Stemrecht.
Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. Alleen het ere lid en het gewone lid hebben stemrecht. Per
gewoon lid kan slechts één stem worden uitgebracht. Elk stemgerechtigd lid kan zijn stem door een daartoe
schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
Artikel 9
Vergaderingen.
De vergaderingen worden verdeeld in:
1. algemene vergaderingen;
2. bestuurs vergaderingen;
3. andere vergaderingen;
één en ander bij Huishoudelijk Reglement te regelen. Ieder jaar wordt tenminste één algemene vergadering
gehouden en wel uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar. Het bestuur roept, met inachtneming
van een oproepingstermijn van veertien dagen, de vergadering bijeen onder opgave van de te behandelen
punten.
Artikel 10
Bestuur.
Het bestuur wordt uit de leden gekozen door de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat uit
tenminste vijf meerderjarige leden. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door de
bestuursleden onderling verdeeld. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Jaarlijks treden twee
bestuursleden af, voor het eerst in de in negentienhonderdnegenenzeventig te houden jaarlijkse algemene vergadering. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur is belast met de leiding der vereniging
en met de uitvoering van de besluiten der ledenvergadering. De vereniging wordt in en buiten rechtens
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid van één hunner wordt de afwezige
vervangen door de penningmeester. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering
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. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene
Vergadering tot het aangaan van overeenkomsten en tot het kopen / vervreemden of bezwaren van
registergoederen. Maar ook tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt, of tot zekerheidstelling voor een schuld
van een derde verbindt.
Artikel 11
Wijzigingen.
De statuten kunnen alleen worden gewijzigd krachtens besluit ener algemene vergadering waar tenminste zestig
procent ( 60% ) van de gewone leden aanwezig zijn, genomen met tenminste tweederde der aldaar uitgebrachte
geldige stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd dan moet binnen dertig
dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarop, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
leden, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot wijziging genomen
kan worden. Wijzigingen treden eerst in werking nadat ze notarieel zijn vastgelegd.
Artikel 12
Huishoudelijk Reglement.
Aangelegenheden die niet in deze statuten zijn gereglementeerd, kunnen worden vastgesteld bij het
Huishoudelijk Reglement. Het huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene
Ledenvergadering en mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
Artikel 13
Ontbinding
Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten op een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering,
waarop tenminste drievierde der stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd
dan moet binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarop, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van tweederde der geldig uitgebrachte stemmen het
besluit tot ontbinding genomen kan worden.
Bij besluit tot ontbinding bepaalt de vergadering door wie de liquidatie zal geschieden en welke bestemming de
bezittingen der vereniging zal worden gegeven, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het
Burgelijk Wetboek.
Artikel 14

Slotbepaling.
In alle gevallen waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur, behoudens
zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het Huishoudelijk Reglement tegenover de Algemene Vergadering.
Voor alle gevolgen dezer, ook voor tenuitvoerlegging, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder
van akte dezer statuten.

Huishoudelijk Reglement

Artkel 1
a. Alvorens men als lid kan worden toegelaten, moet men schriftelijk door een lid der vereniging aan het Bestuur
zijn voorgesteld onder vermelding van:
1. naam, voorletter(s) geboortedatum, adres en beroep van de kandidaat.
2. naam, voorletter(s) en adres van de voorsteller.
3. naam en type schip.
Personen jonger dan achttien jaar hebben bij aanvraag tevens de handtekening van hun wettelijke
vertegenwoordiger nodig.
b. Het Bestuur beslist in zijn eerstvolgende vergadering over het al dan niet toelaten en doet belanghebbende
schriftelijk bericht van zijn beslissing. Van een afwijzend besluit kan de voorsteller in beroep gaan bij de
eerstvolgende Algemene Vergadering, welke dan een beslissing neemt.
c. Elk nieuw lid is na aanvaarding eerst een half jaar aspirant lid, na deze termijn kan het definitieve
lidmaatschap worden verkregen.
d. Een afgewezen kandidaat kan niet eerder dan na een jaar weer worden voorgesteld en niet meer dan
eenmaal na de eerste afwijzing.
e. Hij die het bepaalde in de statuten en de reglementen van de vereniging niet naleeft of zich oneerbaar
gedraagt dan wel heeft gedragen tijdens zijn lidmaatschap kan door het Bestuur voorlopig van de ledenlijst
worden afgevoerd. Definitieve afvoering kan slechts plaatsvinden door een besluit van de Algemene Vergadering waarin de betrokkene ten volle gelegenheid krijgt zich te verdedigen.
Artikel 2
De jaarlijkse algemene vergadering stelt de contributie vast voor leden en jeugdleden.
Zij die als lid of jeugdlid zijn toegelaten in de periode liggend tussen één september en eenendertig december
betalen over dat verenigingsjaar entreegeld ééntwaalfde voor elk resterende volle gedeelte van een maand tot
één januari. De nota van de contributie en het liggeld zal op 1 februari van het verenigingsjaar worden verstuurd.
De nota moeten worden voldaan voor 1 maart van het verenigingsjaar. Bij niet voldoening wordt er op 2 maart
van het verenigingsjaar een herinnering gestuurd.
Na het sturen van de herinnering heeft men nog 14 dagen de tijd om de contributie en het liggeld te voldoen.
Als er na 14 dagen nog niet is betaald zal er telefonisch contact met het lid worden opgenomen. Bij niet
voldoening van het verschuldigd bedrag kan het lid door het Bestuur van de Ledenlijst worden afgevoerd en heeft
op dat moment alle rechten voortvloeiend uit zijn lidmaatschap verloren.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
gehele boekjaar verschuldigd. Een van de ledenlijst afgevoerde persoon als bedoeld in lid 2 kan door het bestuur
wederom op de ledenlijst worden geplaatst indien hij zijn achterstallige contributie heeft betaald onder vermelding
van zijn reden tot het tijdelijk niet betalen.
Artikel 3
Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, waarvan de kleinste meerderheid in de Gemeente
Ouder Amstel woonachtig is. Indien dwingende redenen aanwezig zijn kan het Bestuur bij kandidaatstelling van
deze voorwaarde afwijken.
Het Bestuur is ondermeer opgedragen de behartiging van de belangen en het handhaven van de statuten en
reglementen der vereniging.
Het Bestuur verdeelt de funties onderling m.u.v. de voorzitter welke in functie wordt gekozen.
De Voorzitter.
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt er zorg voor dat de statuten
en huishoudelijk reglement worden nageleefd en alle verdere regelingen en bepalingen op de juiste wijze worden
toegepast.
Hij is officieel woordvoerder van de vereniging.
Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken welke zijn handtekening niet behoeven door
hem worden medeondertekend.
Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is
ingelicht doch is verplicht deze wederom te doen hervatten zo eenderde van de ter algemene vergadering
aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
De Vice-voorzitter.
De vice-voorzitter vervangt bij diens afwezigheid de voorzitter. Tevens is hij algemene adjunct van de vereniging.
De Secretaris.
De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.
Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen.
Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend.
Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.

Op de gewone algemene vergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij uit welke
de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.
Penningmeester.
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk.
Hij draagt zorg voor de inning der kontributie en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven zodanig dat de
baten en schulden der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.
Betalingen door hem uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen een behoorlijke kwitantie.
Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig
door het Bestuur te stellen regels. Op de gewone algemene vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer.
Tevens dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De
penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering. Hij is gehouden
aan de kaskommissie en aan het Bestuur inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook
overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de kommissie of het Bestuur van hem ter zake van zijn beheer
mocht verlangen.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen t.w.: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een
of meer andere leden. De leden van het bestuur worden gekozen voor drie jaar met dien verstande dat jaarlijks
eenderde aftreedt. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld. De aftredende bestuursleden zijn
terstond herkiesbaar.
Het bestuur benoemt die commissies welke het nodig acht om het in zijn werkzaamheden bij te staan. Het
bestuur moet de besluiten van de algemene leden vergadering uitvoeren en zonodig voorlopige maatregels
nemen in het belang van de vereniging, waarover in de eerstvolgende algemene leden vergadering moet worden
beslist.
Artikel 4
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en bestaat uit drie personen, t.w.: de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten
nemen welke in de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur kunnen worden bekrachtigd.
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte door de voorzitter belegd. De voorzitter is tot
bijeenroeping van de vergadering van het bestuur verplicht wanneer tenminste drie bestuursleden
respectievelijk twee dagelijks bestuursleden hem gezamenlijk het verlangen daartoe schriftelijk hebben
kenbaar gemaakt. De in het eerste lid bedoelde vergadering, vindt plaats binnen veertien dagen na de
ontvangst van de mededeling van het verlangen. Een bestuursvergadering is niet tot het besluiten bevoegd,
indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.
2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt door het bestuur vast-gesteld doch in ieder geval voor één mei
gehouden. De leden worden schriftelijk tot deze vergadering opgeroepen door de secretaris met vermelding
van dag, uur en plaats van de vergadering. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
Tevens dienen bij de oproep de te behandelen onderwerpen vermeld te worden. De algemene vergadering
heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is voor alle leden, uitgezonderd de donateurs
toegankelijk. Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten
kunnen door tenminste vijf leden worden gesteld, mits deze hiervan voor de vergadering schriftelijk
kennisgeven aan de secretaris. Zijn geen tegenkandidaten gesteld dan wordt geen verkiezing gehouden en
geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen. Op de vergadering, bedoeld als hierboven gemeld,
zal buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst:
1. De secretaris het jaarverslag uitbrengen.
2. De penningmeester het financieel verslag uitbrengen, waarna de vergadering gehoord het advies van de
kaskommissie, gelegenheid moet worden gegeven zich over dechargering van de penningmeester
uit te
spreken.
3. De begroting voor het komende verenigingsjaar moet worden goed- gekeurd.
4. De verkiezing van de bestuursleden plaats hebben.
Artikel 6
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe
verplicht indien tenminste eenvijfde der stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen
punten, schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient de vergadering binnen een maand na ontvangst van het
verzoek te worden gehouden. Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden
dan zijn deze zelve bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan. Op de algemene
vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zijn verplicht de presentielijst te tekenen.
Artikel 7

Een voorstel waarover geen stemming wordt verlangd wordt geacht te zijn aangenomen. Stemmingen over
personen geschieden schriftelijk, andere stemmingen mondeling. Voor het tot stand brengen van een besluit bij
stemming is de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist. Gestemd wordt over de door het
bestuur en eventueel door de leden aanbevolen kandidaten en huishoudelijke zaken. Heeft na een eerste
stemming geen der kandidaten het vereiste aantal stemmingen op zich verenigd dan volgt een tweede stemming
tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal, respectievelijk op een na hoogste aantal stemmen bij de
eerste stemming op zich verwierven. Voldoen eventueel meerdere dan twee kandidaten hieraan, dan komen
deze alle in herstemming. Bij zulk een herstemming is de grootste aantal stemmen beslissend.
Artikel 8
Er is een kas-kommissie.
Andere kommissies kunnen door het bestuur worden ingesteld. De kommissies staan, ieder op het haar
toegewezen gebied het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Aan het hoofd van iedere kommissie staat met
uitzondering van de kaskommissie een bestuurslid.
Artikel 9
De kaskommissie bestaat uit drie leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden
tenminste eenmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de
uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Indien de kaskommissie termen vindt om
de penningmeester wegens zijn beheer decharge te verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend
voorstel aan de gewone algemene vergadering te doen. De kaskommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financieel beleid.

Artikel 10
Het huishoudelijk reglement kan door een algemene vergadering met meerderheid van stemmen worden
gewijzigd, mits tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. In niet omschreven gevallen beslist het
bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle
verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. De algemene
vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement mits niet in strijd met de statuten en
met de bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.
Artikel 11
Deelname aan evenementen, excursies, vaartochten e.d. is voorbehouden aan leden van de vereniging, zoals
beschreven in artikel 5 in de Statuten. Per gebeurtenis kan het bestuur aan de organisator(en) toestemming
geven tot het door leden uitnodigen van introducees. De organisatoren kan toestemming gegeven worden,
namens het bestuur, voorwaarden en vergoeding van kosten gemaakt ten gevolge van het gebeuren te stellen.
Aldus vastgesteld te Ouderkerk a/d Amstel door de algemene ledenvergadering.

