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Op ACHT JUNI NEGENTIENHONDERD NEGENENTACHTIG ( 8 juni 1989)  verschenen voor mij, Mr. 

Peter Albert Withaar, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden: 

1. De heer HUBREGT PIETER MOOIMAN, gepensioneerd brandweerofficier, wonende te 

Rozendaal (Gelderland), Jachtlaan 4, geboren te Maassluis op drie september 

negentienhonderd twintig; 

2. De  heer CHIRSTIAAN THEODORUS HAGENDOORN, gepensioneerd hoofd technische dienst, 

wonende te Velp, Bachlaan 25, geboren te ’s Gravenhage op twee juli negentienhonderd 

twintig; 

Ten deze handelende als voorzitter en secretaris van de te Rheden gevestigde vereniging:  

WATERSPORTVERENIGING “RHEDEN”, ten deze die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigde, op 

grond van het bepaalde in artikel 15 van de statuten en daartoe gemachtigd bij besluit van de 

algemene vergadering, gehouden op negen mei negentienhonderd negenentachtig, in welke 

vergadering het besluit tot statutenwijziging overeenkomstig die statuten is genomen. 

De comparanten verklaarden dat voor genoemde vereniging thans zullen gelden de volgende 

 

NAAM EN ZETEL 

 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: WATERSPORTVERENIGING DE ENGEL en is gevestigd te Rheden 

 

DUUR 

Artikel 2 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd 

 

VERENIGINGJAAR 

Artikel 3 

Het verenigingjaar loopt van één januari tot en met eenendertig  december. 

 

DOEL EN MIDDELEN 

Artikel 4 

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en de beoefening van de watersport door haar 

leden. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 

a. het  inrichten en onderhouden van een of mee aanlegplaatsen en/of steigers en/of 

botenhuizen, 

b. het organiseren van wedstrijden en tochten, 

c. het samenwerken met andere watersportverenigingen, 

d. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
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LEDEN 

Artikel 5 

De vereniging kent: 

a. Ereleden.  

Ereleden zijn natuurlijke personen, die daartoe door de algemene vergadering  zijn benoemd, 

volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regels, op grond van aan de vereniging of aan 

de watersport in het algemeen bewezen belangrijke diensten en/of op grond van 

omstandigheden dat hun naam bijdraagt tot de luister van de vereniging; 

 

b. Leden van verdienste 

Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die daartoe door de algemene vergadering 

zijn benoemd, volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regels, op grond van aan de 

vereniging bewezen belangrijke diensten. 

c. Aspirant leden 

Aspirant leden zijn natuurlijke personen, die voldoen aan nader bij huishoudelijk reglement 

te stellen voorwaarden en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, volgens bij 

huishoudelijk reglement te stellen regels. Aspirant  leden hebben dezelfde rechten en 

plichten als gewone leden. 

d. Gewone leden  

Gewone leden zijn natuurlijke personen, die voldoen aan nader bij huishoudelijk reglement 

te stellen voorwaarden en als zodanig door de algemene vergadering zijn toegelaten, volgens 

bij huishoudelijk reglement te stellen regels.  

 

e. Jeugdleden 

Jeugdleden zijn zij, die voldoen aan de voorwaarden van gewone leden doch op één januari 

van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

 

f. Donateurs 

Donateurs zijn  natuurlijke- en rechtspersonen, die de vereniging jaarlijks met een financiële 

bijdrage steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, volgens bij huishoudelijk 

reglement te stellen regels.  

 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 6. 

a. Toetreden 

Om lid der vereniging te kunnen worden moet men zich op een bij huishoudelijk reglement 

te bepalen wijze bij de vereniging aanmelden. Bij toetreding kan de betaling van het 

entreegeld worden gevorderd volgens de bepaling van het huishoudelijk reglement. 

b. Ballotage 

De wijze van ballotage wordt bij huishoudelijk reglement vastgelegd. 

c. Beëindiging 

Het lidmaatschap wordt beëindigd door: 

1. schriftelijk opzeggen voor één januari van het nieuwe verenigingjaar aan de secretaris; 

2. overlijden; 



STATUTEN 

 

Statuten  2014/AB Pagina 3 

 

3. royement door de algemene vergadering volgens bij huishoudelijk reglement te stellen 

regels. 

Men houdt op donateur te zijn door: 

1. schriftelijk te bedanken 

2. vervallen verklaring ingevolge een besluit van het bestuur 

3. overlijden of verlies van rechtspersoonlijkheid. 

 

Artikel 7 

Ereleden hebben toegang tot alle activiteiten, waar ook  leden toegang hebben, doch overigens als 

zodanig rechten noch plichten. 

 

Artikel 8 

Gewone leden hebben recht deel te nemen aan alles wat van de vereniging uitgaat, bezitten het 

stemrecht en het recht van initiatief, interpellatie en amendement en zijn verkiesbaar in alle functies 

en hebben vrij toegang tot de door de vereniging beschikbaar gestelde accommodatie, alles voor 

zover zij niet geschorst zijn ingevolge de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 9 

Jeugdleden bezitten geen stemrecht in de algemene vergadering en zijn niet verkiesbaar in het 

bestuur, de kascommissie en de ballotagecommissie. Overigens hebben zij dezelfde rechten als de 

gewone leden, alles voor zover zij niet geschorst zijn ingevolge de bepalingen van het huishoudelijk 

reglement. 

 

Artikel 10 

Donateurs hebben, behoudens hun verplichting tot betaling hunner donatie, rechten noch 

verplichtingen. 

 

VERGADERINGEN 

Artikel 11 

Er worden tenminste twee algemene vergaderingen per jaar gehouden, waarvan de eerste dient 

plaats te vinden voor één juni van het betreffende verenigingsjaar, en één in het najaar. Aan een 

schriftelijk en met redenen omkleed verzoek, dat voorts de punten (het punt) dat ter behandeling 

wordt voorgedragen inhoudt, tot het houden van een algemene vergadering, ondersteund door 

tenminste tien gewone leden, wordt door het bestuur binnen drie weken voldaan. Alle algemene 

vergaderingen moeten tenminste een week tevoren schriftelijk aan alle leden, dan wel per 

mededeling in het verenigingsorgaan, per e-mail bericht, dan wel elk ander op dat moment gangbaar 

communicatiemiddel worden aangekondigd. 

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 12 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 
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jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 

rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na afloop 

van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 

vorderen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de 

rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag 

van haar bevindingen uit. 

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 

kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het 

bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen verschaffen, haar 

desgewenst de kas en de waarden vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der 

vereniging geven. 

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

6. Het  bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3, tien jaar lang te bewaren. 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 13 

De geldmiddelen der vereniging worden gevormd door: 

a. contributies van leden en bijdragen van donateurs; 

b. inschrijfgelden voor door de vereniging georganiseerde evenementen; 

c. liggelden, entreegelden en hoofdelijke omslagen bij/of volgens het huishoudelijk reglement 

vast te stellen; 

d. opbrengsten van advertenties, kaarverkoop, verkoop van statuten en reglementen e.d.; 

e. vrijwillige en bijzondere bijdragen, erflatingen, legaten, schenkingen en toevallige baten. 

 

BESTUUR 

Artikel 14 

1. Het bestuur van de vereniging wordt uit de gewone leden gekozen door de algemene 

vergadering en bestaat uit tenminste 5 leden. De voorzitter wordt in functie gekozen, de 

overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.  De voorzitter, secretaris 

en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. 

2. De wijze van verkiezing, de zittingsperiode en de wijze van aftreden worden nader in het 

huishoudelijk reglement geregeld. 

3. Het bestuur is belast met de leiding der vereniging en treedt in en buiten rechte voor de 

vereniging op. Het bestuur in of buiten rechte voor de vereniging optredende wordt 

vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris. 

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 

doen uitvoeren door commissie, die door het bestuur worden benoemd. 

5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,  bevoegd tot het sluiten 

van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het 

sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
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een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden beroep worden gedaan. 

6. Het bestuur behoeft  eveneens goedkeuring van de Algemene vergadering voor het besluiten 

tot: 

I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het 

verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend  euro.€ 10.000,-- 

te boven gaande;  

II a het  huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen  

  ten geven van onroerende goederen; 

 b het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een  

  bankkrediet wordt verleend; 

 c het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

  gelen, waaronder niet is begrepen het gebruik makend van een aan de  

  vereniging verleend bankkrediet; 

 d. het aangaan van dadingen 

 e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale  

  procedures, doch met uitzondering van het nemen van  conservatoire  

  maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen  

  uitstel kunnen lijden; 

 f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

Het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

 

7. Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid in de uitoefening van zijn rechten te schorsen, 

volgens in het huishoudelijke reglement te stellen regelen. De verdere bevoegdheden van 

het bestuur worden in het huishoudelijk  reglement geregeld. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 15 

In het huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen met betrekking tot het beheer in inrichting 

van de vereniging vastgesteld. Het huishoudelijk reglement noch enig ander krachtens het 

huishoudelijk reglement vast te stellen reglement mag bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met 

deze statuten. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene 

vergadering. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 16 

Een besluit tot wijziging van de statuten dient te worden genomen door de algemene vergadering en 

hiervoor is nodig een afzonderlijke stemming waarbij tenminste twee/derde van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen zich er voor verklaart. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan, 

de eerste keer, dat het op de agenda van de algemene vergadering voorkomt, slechts in behandeling 

worden genomen indien ter vergadering tenminste de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig 

is. Is minder dan de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig, dan dient eenzelfde voorstel tot 

wijziging voor de tweede keer op de agenda voor een algemene vergadering voor te komen en die 

vergadering is dan bevoegd het voorstel in behandeling te nemen ongeacht het aantal aanwezig 

stemgerechtigde leden. Ook dan is een twee/derde meerderheid aan het aantal uitgebrachte geldige 
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stemmen vereist om het voorstel aan te nemen. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan 

slechts in behandeling worden genomen indien het voorstel, met volledige omschrijving der 

voorgestelde wijziging, op de agenda voor die vergadering voorkomt en de aankondiging van de 

vergadering geheel in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in het huishoudelijk 

reglement heeft plaatsgevonden. Wijziging van de statuten is eerst van kracht wanneer de notariële 

akte is gepasseerd. 

 

ONTBINDING 

Artikel 17 

De vereniging kan slechts worden ontbonden krachtens een met meerderheid van drie/vierde der 

uitgebrachte stemmen genomen besluit, in een uitsluitend voor dit doel belegde algemene 

vergadering, waar tenminste twee/derde van alle stemgerechtigde leden van de vereniging een 

geldige stem uitbrengt. Indien hieraan niet is voldaan, wordt met in achtneming van de geldende 

bepalingen voor het uitschrijven van een algemene vergadering, binnen dertig dagen opnieuw en 

uitsluitend voor hetzelfde doel een algemene vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal der 

uitgebrachte geldige stemmen,het besluit tot ontbinding van de vereniging met een meerderheid 

van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen kan worden genomen. Bij besluit tot 

ontbinding bepaalt de vergadering door wie de liquidatie zal geschieden en welke bestemming aan 

de bezittingen der vereniging zal worden gegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen. 

 

SLOTBEPALING 

In alle gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, 

behoudens zijn verantwoordelijkheden tegenover de algemene vergadering. 

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, in minuut is verleden te Velp gemeente Rheden op de datum in het hoofd dezer akte 

vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan comparanten, hebben deze eenparig 

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing 

daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten 

en mij, notaris, ondertekend. 

 

 

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 25 augustus 2014 bij notaris J. de Kroon-Janssens te Velp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


