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Aanleiding 
Aanleiding om de statuten te herzien is de aanpassing van het verenigingsboekjaar. Het huidige 
boekjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober van elk jaar. De wens is om het boekjaar gelijk te 
laten lopen met een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Dit is in meerdere opzichten 
praktischer, maar vooral voor het door de fiscus opgelegde Btw-regime voor onze vereniging. 
 
Afstemming statuten en huishoudelijk reglement 
Deze voorgestelde wijziging biedt tevens de mogelijkheid onze statuten en het huishoudelijk 
reglement beter op elkaar af te stemmen. In onze statuten staan zaken die soms een beperkte 
houdbaarheid hebben en daarom thuishoren in het huishoudelijk reglement. Ook worden veel zaken 
èn in de statuten èn in het huishoudelijk reglement benoemd,. Dit is dubbel of soms zelfs 
tegenstrijdig aan elkaar. 
 
Oprichting en wijziging 
Onze vereniging is opgericht op 15 december 1917. Sindsdien hebben er statutenwijzigingen 
plaatsgevonden, waarvan de laatste op 3 april 2007. 
 
Procedure 
Voor het wijzigen van de statuten is uiteraard een besluit van de algemene ledenvergadering nodig. 
Dit is geregeld in de statuten: “Tot wijziging kan slechts worden besloten met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige 
leden. De statutenwijziging treedt pas in werking, nadat daarvan een notariële akte is gemaakt”. 
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen, zoals het havenreglement, 
moeten ook door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Dit kan bij meerderheid van 
het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Een bezoek aan de  
notaris is dan niet nodig. 
 
Inhoud statuten en huishoudelijk reglement 
In het huishoudelijk reglement (HHR) worden vooral praktische zaken vastgelegd. Denk hierbij aan 
regels over ligplaatsen, toegang haventerrein, klachten, aansprakelijkheden, vlag en vlagvoering, 
regels bij onderhoudswerkzaamheden en taken van bestuursleden. Ook wordt in het HHR verwezen 
naar andere reglementen, zoals het havenreglement, de tarievenlijst, het redactiereglement, het 
webmasterreglement, het AVG protocol en het cameraprotocol. Dit soort praktische zaken zijn vaak 
tijdsafhankelijk en dus dynamisch. 
In de statuten dienen de basale zaken van een vereniging te worden vastgelegd. Wettelijk is geregeld 
wat in statuten minimaal dient te worden vermeld. Uiteraard dient de naam van de vereniging, de 
gemeente waarin de vereniging gevestigd is en de doelstelling van de vereniging te worden vermeld. 
Ook de manier van benoeming en het ontslag van het bestuur, de manier van het bijeenroepen van 
de algemene ledenvergadering en verplichtingen van de leden horen thuis in de statuten. 
 
Toelichting statutenwijziging, per wijziging 

• Doel: toegevoegd is ‘het verrichten van alles wat de waterrecreatie kan bevorderen en het 
creëren van voorzieningen, zoals camperplaatsen, die bijdragen aan het exploitabel maken van 
de jachthaven’. 

• Verenigingsjaar: 1 november tot en met 31 oktober gewijzigd naar 1 januari tot en met 31 
december. 

• Lidmaatschap leden: voor de diverse soorten lidmaatschappen wordt verwezen naar het 
huishoudelijk reglement. 
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• Toelating leden: hier wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement. 

• Bestuur: benoeming teruggebracht van 4 naar 3 jaar 

• Bestuurstaken en bevoegdheden: voor de invulling van bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld 
financiële mandaten, wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement. 

• Jaarverslag, rekening en verantwoording: opgenomen in de bestaande statuten is dat een 
accountant een verslag van bevindingen samenstelt. In de concept statuten is als optie vermeld 
dat een kascontrolecommissie wordt benoemd en is de bewaarplicht gewijzigd naar 5 jaren. 

 
Toelichting wijziging Huishoudelijk Reglement, per wijziging 

• Verenigingsjaar: 1 november tot en met 31 oktober gewijzigd naar 1 januari tot en met 31 
december. 

• Leden: ‘Partnerleden’ is verbreed tot participatieleden. ‘Jeugdleden’ is gewijzigd in jeugdleden en 
studentenleden. 

• Consumptiebonnen: verwijzing naar de tarievenlijst is opgenomen. 

• Bestuur: de taken zijn vermeld in een versimpelde versie als aanvulling op de statuten. 

• Ligplaatsen: zomer- en winterligplaatsen zijn vervallen en gewijzigd in jaarligplaatsen van 1 
januari tot en met 31 december. De maximale lengte van een bijboot is gelijk aan de breedte van 
het hoofdvaartuig (in plaats van 2,70m). 

• Opzegging van de huur: de opzegging van een ligplaats is gewijzigd van uiterlijk 1 november naar 
1 december. Bij opzegging voor 1 april wordt 50% gecrediteerd. De maximale termijn voor 
bewoning van een schip is beschreven: 6 maanden met ontheffingsmogelijkheid tot 11 maanden. 
Korting voor gasten leden die zijn aangesloten bij de Federatie Watersport Midden-Maas is 
afgeschaft. 

• Onvoldoende gebruik van vaartuig:  vervallen is de bevoegdheid van het bestuur om de ligplaats 
niet meer ter beschikking te stellen. 

• Onderhoudswerkzaamheden: toegevoegd is dat het in de maanden juni, juli en augustus niet is 
toegestaan om in de haven onderhoudswerkzaamheden te verrichten die (geluid-) overlast 
veroorzaken. 

• Public relations: toegevoegd is de verwijzing naar ‘bijlage redactiereglement’ en ‘bijlage 
webmaster Reglement’. 

• Privacy: toegevoegd is de verwijzing naar de ‘bijlage cameraprotocol’ en ‘bijlage AVG protocol’. 


