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Art.1 Naam, zetel en oprichtingsjaar
1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “Zwartewaal”, bij
verkorting genaamd WSV Zwartewaal.
2. De vereniging is gevestigd in Zwartewaal (gemeente Brielle).
3. De vereniging is opgericht op drie april negentienhonderd
zevenenzestig
Art.2 Duur en boekjaar
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar casu quo het boekjaar valt samen met het
kalenderjaar.
Art.3 Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de watersport in
het algemeen en al hetgeen zich hiermee in de ruimste zin van het
woord verband houdt.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. overeenkomsten aan te gaan die in het bijzonder haar leden bij de
beoefening der watersportrecreatie ten goede komen;
b. het uitschrijven van wedstrijden.
c. het houden van gemeenschappelijke tochten.
d. het steunen van en het samenwerken met andere verenigingen
die hetzelfde doel beogen.
e. andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen
zijn.
Art.4 Definitie van Leden en vormen van lidmaatschap
De vereniging is samengesteld uit personen die één van onderstaande
vormen van lidmaatschap kunnen hebben;
a. Aspirant leden: dit zijn toekomstige gewone leden die een ligplaats
hebben toegewezen gekregen en overeenkomstig het in artikel 6
bepaalde zijn toegelaten.
b. Gewone leden:
gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig
het in art.5 bepaalde en ligplaatshouder zijn of zijn geweest.
c. Partner leden:
dit zijn leden die partner zijn van gewone leden. Het partner
lidmaatschap is gekoppeld aan een lidmaatschap van een gewoon lid
en wordt aangegaan op vrijwillige basis. Men wordt als partner
beschouwd wanneer men een duurzame huishouding voert met het
gewone lid. Men dient woonachtig te zijn op hetzelfde adres. Een
partner-lid heeft hetzelfde stemrecht als een gewoon lid. Indien het
gewone lidmaatschap wordt opgezegd vervalt tevens het
partnerlidmaatschap. Een partner-lid betaalt een aangepaste
contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene
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ledenvergadering.
d. Ere leden:
dit zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, op
voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering daartoe
zijn benoemd.
e. Donateurs:
dit zijn zij die als zodanig zijn toegelaten en zich jegens de vereniging
hebben verbonden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage.
Art.5 Lidmaatschap:
a. Wenst iemand aspirant lid te worden dan geeft hij/zij daartoe
schriftelijk zijn/haar wens te kennen aan de secretaris.
b. De aanvragen gaan naar de Leden Advies Commissie (LAC).
c. Voor elk aspirant lid geldt dat er een positief toelatingsadvies van het
LAC voorhanden moet zijn. Er wordt een proefperiode van 12
maanden doorlopen alvorens het definitief lidmaatschap ingaat, tenzij
het bestuur anders besluit.
d. Voornoemde proefperiode gaat in vanaf de datum van het
daadwerkelijk invaren en het tekenen van het invaarbewijs tot 12
kalendermaanden na het in gebruik nemen van de aan hem/haar
toegewezen ligplaats in de verenigingshaven, hieronder niet begrepen
een passanten ligplaats.
e. Het verkregen lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
f. Uitzondering op deze regel is het verkrijgen van het lidmaatschap door
erfopvolging door bloed- en aanverwanten in de eerste graad na het
overlijden van het betreffende lid, alsmede door degene die met de
overledene samenwoonde en een duurzame gemeenschappelijke
huishouding voerde
g. Het bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten dat, in het geval
dat een lid zijn vaartuig aan zijn bloedverwant, zoals hierboven
genoemd, in eigendom overdraagt, bovengenoemde rechten over te
dragen, onder voorbehoud dat eerdergenoemde toetsing door de
Leden Advies Commissie positief wordt doorstaan zonder
inachtneming van de proefperiode.
h. Door toetreding als lid verklaart men de statuten en alle overige
verenigingsreglementen voor zich als bindend.
Art.6 Leden Advies Commissie:
De ballotageprocedure en de procedure van de Leden Advies Commissie
wordt nader omschreven in het huishoudelijk reglement.
Art.7 Beëindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap eindigt door;
a. Het overlijden van het lid behoudens het bepaalde in artikel 5

Versie november 2019-2020 – goedgekeurd in ALV van 1 november

4

b. Opzegging door het lid. Opzegging van het lidmaatschap dient
schriftelijk aan de secretaris of penningmeester te worden gedaan. Er
wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Heeft het lid
een vaartuig in de haven, dan gaat de maand in op het moment dat
het vaartuig de haven heeft verlaten, en de sleutels zijn ingeleverd bij
de havenmeester. Is er geen sprake meer van een vaartuig in de
haven dan gaat de opzegtermijn in op het moment van inlevering van
de sleutels bij de havenmeester.
c. Indien het lid een vaartuig in de haven heeft liggen blijft hij/zij
verantwoordelijk voor de verzekering van het vaartuig zolang dit
vaartuig in de haven verblijft. Wanneer het vaartuig verkocht wordt aan
een reeds bestaand lid van de vereniging gaat de verantwoording voor
het verzekeren van het vaartuig alsmede de staat van onderhoud van
het vaartuig direct over op het reeds bestaande lid.
d. Opzegging namens de vereniging: Het bestuur kan het lidmaatschap
opzeggen in de gevallen in de statuten, huishoudelijk reglement en
havenreglement genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te
voldoen, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten
dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het
bestuur.
e. Ontzetting uit het lidmaatschap wordt nader geregeld in het
huishoudelijk reglement. Bij beëindiging van het lidmaatschap
vervallen alle rechten welke aan het lidmaatschap zijn verbonden.
Art.8 Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden en donateurs. Het vaststellen van de
contributies geschiedt door de algemene ledenvergadering.
b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
c. andere toevallige baten
d. havengelden.
Art.9 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden
der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een
secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als
zodanig door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter,
secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is
een meerderheid vereist van tenminste twee/derde (2/3) der geldig
uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden
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gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar.
Jaarlijks treedt een/derde van het bestuur af, volgens een vast te
stellen rooster. De aftredende bestuurders zijn terstond onbeperkt
herkiesbaar.
5. Bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.
Art.10 Vertegenwoordiging der vereniging
• Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
• Het bestuur, alsmede twee bestuursleden van het dagelijks bestuur
gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.
• Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het verkrijgen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen,
voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde
verbindt, behoeft het bestuur te allen tijde de goedkeuring van de
algemene vergadering.
•
•

•

•

Art.11 Vergaderingen
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn/haar
ontstentenis of belet zal een der andere bestuursleden als voorzitter der
vergadering optreden.
Jaarlijks zal er in het voorjaar, uiterlijk in de maand mei, een algemene
ledenvergadering worden gehouden ‘voorjaarsvergadering’. Tijdens de
voorjaarsvergadering moet de penningmeester rekening en
verantwoording afleggen over zijn financieel beheer van het afgelopen
verenigingsjaar.
De vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
voorjaarsvergadering, een kascontrole commissie bestaande uit tenminste
drie leden, die geen deel mogen uitmaken van bet bestuur, de kascontrole
commissie is belast met onderzoek van de rekening en verantwoording
over het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester is verplicht aan
deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden der vereniging te geven. De commissie brengt
ter algemene voorjaarsledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Jaarlijks zal er in het najaar doch uiterlijk in de maand november,
eveneens een algemene ledenvergadering worden gehouden
‘najaarsvergadering’. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit
over de toestand van de vereniging en haar verrichtingen van het
afgelopen jaar.
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•

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en
verantwoording strekt de penningmeester tot décharge.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag
strekt de secretaris tot décharge.
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur, met inachtneming van een termijn van minimaal acht dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling, bij brief, e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld;
Behalve de hiervoor gemelde algemene ledenvergaderingen zullen
algemene leden vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
zulks wenselijk acht.
Een bijzondere algemene leden vergadering kan plaatsvinden indien dit
wordt verzocht door tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde
leden, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te
behandelen onderwerpen wenselijk is. In dit laatste geval is het bestuur
verplicht binnen een maand nadat het verzoek tot bijeenroeping is
ingekomen een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
Art.12 Stemrecht
Alle gewone leden, ereleden en partnerleden hebben toegang tot de
algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid.
Donateurs en aspirant leden hebben eveneens toegang tot de algemene
vergadering doch hebben daar geen stemrecht, zij hebben slechts de
bevoegdheid te adviseren.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar
echtgenoot of ander partner-lid of een van zijn/haar bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet
anders bepalen.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
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Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
lndien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die
tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd.
Wanneer bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen,
zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen en met de naam van het
stemmend lid ondertekende stemmen.
Art.13 Notulen
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris
of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen
gehouden. De notulen worden na goedkeuring door de vergadering door
de voorzitter en de secretaris ondertekend.
Art.14 Statutenwijziging
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste
veertien dagen bedragen.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een
algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Art.15 Ontbinding en vereffening
Behoudens het bepaalde in artikel 19 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering genomen met ten minste twee/ derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op
een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de
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eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping van zodanige vergaderingen moet worden medegedeeld
dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste
veertien dagen bedragen.
lndien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel
der vereniging overeenstemmen.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
Art.16 Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels
geven omtrent het lidmaatschap, introductie nieuwe leden, hoogte van de
contributies, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging,
het gebruik van de haven en de daar aanwezige ligplaatsen en alle andere
mogelijke onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van het huishoudelijk reglement en of havenreglement kan
geschieden met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Het huishoudelijk reglement en/of havenreglement mag niet in strijd zijn
met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten.
Art.17 Slotartikel
Slotbepaling: In alle gevallen waarin de statuten, de wet en/of het
huishoudelijk of havenreglement niet voorzien, beslist het bestuur.
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