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Artikel 1 - Naam 
De vereniging draagt de naam: ZEIL- ROEI- EN MOTORBOOTVERENIGING DE BATAVIER. 
Zij is opgericht bij akte op 15-12-1917 (vijftien december negentienhonderd zeventien) en aangegaan 
voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 2 - Zetel 
Zij heeft haar zetel te gemeente Wijchen. 
 
Artikel 3 - Doel 
1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van watersport en het stimuleren van aangrenzende 
activiteiten om watersport naar een hoger niveau te tillen. 
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a) het aanleggen en exploiteren van een of meerdere jachthavens met al dan- niet drijvende 
accommodaties voor de watersport; 

b) het creëren van voorzieningen zoals bijvoorbeeld camperplaatsen, passanten voorzieningen, 
een clubhuis, verhuuractiviteiten of anderzijds het ontwikkelen van activiteiten en/of 
voorzieningen welke bijdragen aan het exploitabel maken van de jachthaven; 

c) in het algemeen het verrichten van alles wat de waterrecreatie kan bevorderen in de ruimste 
zin te verstaan. 

 
Artikel 4 - Leden 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen met een minimale leeftijd zoals vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement. 
2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
3. In het Huishoudelijk Reglement zijn de diverse ledencategorieën en hun rechten en plichten 
omschreven. 
 
Artikel 5 - Toelating 
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. 
2. Bij het besluit tot niet-toelating van een lid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 
besluiten. 
 
Artikel 6 - Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a) door overlijden van het lid; 
b) door opzegging door het lid; 
c) door opzegging door de vereniging; 
d) door ontzetting; 
e) door, indien men participatie lid is, beëindiging van zijn taak of wanneer het bestuur beslist 

dat deze niet langer meer als participant actief hoeft of te zijn of kan zijn; 
f) indien een lid niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen uiterlijk een  maand na 

schriftelijke aanmaning door de penningmeester van de vereniging; 
g) indien een lid zijn eigendommen verwaarloost en deze naar oordeel van het bestuur 

onvoldoende maatregelen neemt om zijn eigendommen in voldoende staat van onderhoud 
te brengen;   

h) bij ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van de vereniging. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris of bij een door 
het bestuur daartoe aangewezen uitvoeringsorgaan. Opzegging door de vereniging geschiedt bij 
aangetekend schrijven door het bestuur en kan slechts geschieden door middel van een daartoe 
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strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen door een geldige meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Het 
lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat 
de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen 
in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of geldig genomen bestuursbesluiten handelt of wanneer het lid de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het 
besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na 
de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering die dan met 
een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van 
een besluit tot ontzetting bij aangetekend schrijven in kennis gesteld. 
7. In het Huishoudelijk Reglement kunnen bepalingen worden opgenomen waarin het bestuur de 
bevoegdheid gegeven wordt leden tot de eerstvolgende ledenvergadering de toegang tot, en het 
gebruik van, de eigendommen van de vereniging en de bij haar in het beheer zijnde terreinen en 
wateren te ontzeggen. 
8. In het Huishoudelijk Reglement kan een bepaling worden opgenomen waarin leden verplicht 
worden gesteld per verenigingsjaar gedurende een aantal uren werkzaamheden voor de vereniging 
te verrichten zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Leden die dat wensen, kunnen door 
het betalen van een afkoopsom van deze verplichting worden ontheven. De aard van de 
werkzaamheden, het aantal te werken uren en de hoogte van de afkoopsom kunnen nader worden 
vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement.  
 
Artikel 7 - Jaarlijkse bijdrage 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 

ledenvergadering zal worden vastgesteld. 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
 

Artikel 8 – Bestuur 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. Het dagelijks bestuur 

bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
2. Behoudens het voorzitterschap wordt de functieverdeling door het bestuur zelf geregeld. De 

voorzitter wordt benoemd door en uit de algemene ledenvergadering. 
3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de 

vereniging. Zij dienen wettelijk meerderjarig en handelingsbevoegd te zijn. 
4. Bij tussentijds vertrek van een bestuurslid vult het bestuur de vacante functie zelf in tot de 

eerstkomende ledenvergadering. Echter, op enig moment dient tenminste de helft plus 1 van het 
aantal zittende bestuursleden rechtstreeks door de ledenvergadering te zijn gekozen.  

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
ledenvergadering worden ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot ontslag met 
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt 
te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het 
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk de leden hierover te 
informeren en acties te nemen om de vacature tijdelijk in te vullen en tijdens de eerst volgende 
ledenvergadering  invulling te agenderen.  

8. De voorzitter, secretaris en de penningmeester treden nimmer in enige combinatie tegelijk af 
behoudens in het geval dat het gehele bestuur aftreedt. 

9. Indien door verkiezing toch een gelijktijdig aftreden veroorzaakt zou worden, wordt door middel 
van loting bepaald van welk bestuurslid de zittingsperiode wordt verlengd met een jaar. 

10. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot 
en met 15 zoveel mogelijk van toepassing. 
 

Artikel 9 - Bestuurstaak, bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

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, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van 
registergoederen, en tot het aangaan 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. 

5. In het Huishoudelijk Reglement zijn de verkiezing en de bevoegdheden van het bestuur in zijn 
algemeenheid alsmede van de overige bestuursleden nader geregeld. 

6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede 
toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris en/of de penningmeester 
 

Artikel 10 - Jaarverslag, rekening en verantwoording 
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de 

werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. 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 
jaarverslag uit over de 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 voor aan de 
algemene vergadering. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de 
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden 
afgelegd, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 
verplichtingen nakomen. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een 
kascontrolecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het 
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bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit 
artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

5. Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de financiële middelen en de waarden te 
tonen, alsmede  de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor 
raadpleging beschikbaar te stellen. 

6. De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascontrolecommissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 vijf jaren te bewaren. 
 
Artikel 11 - Algemene vergadering 
1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering 
gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 

a) het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel 10, met het verslag 
van de aldaar bedoelde commissie; 

b) de benoeming van de in artikel 10 bedoelde kascontrolecommissie voor het lopende 
verenigingsjaar; 

c) de benoeming van bestuursleden; 
d) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. 
3. Op schriftelijk verzoek (waar schriftelijk staat kan ook ‘per e mail’ verstaan worden) van ten minste 
tien stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.  
4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 is 
bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in de regio (gemeenten 
Wijchen/Nijmegen) veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.  
 
Artikel 12 - Toegang en stemrecht 
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden en 

participatieleden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene 
ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt 
behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren. 

3. Gezinsleden, jeugdleden en participatieleden hebben het recht tijdens de algemene 
vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 

4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem. Ook ereleden en participatieleden. ??? 
5. Stemmen geschiedt in de ledenvergadering, tenzij in de statuten of in het Huishoudelijk 

Reglement anders is bepaald, bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.  Machtiging is niet toegestaan. 

6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. 
7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 

voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid 
van stemmen over zaken beslist de voorzitter. Bij gelijkheid van de stemmen bij verkiezing van 
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand 
een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal 
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 
 

Artikel 13 Bevoegdheden algemene vergadering 
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1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. 

2. Een algemene vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige 
leden.  

3. De tarieven van de vereniging zoals entreegelden, contributie, liggelden, waarborgsommen en 
vergoedingen voor winterberging, worden naar soort en hoogte door de ledenvergadering 
vastgesteld op voorstel van het bestuur, zulks met meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

4. Het bestuur is bevoegd zonder goedkeuring van de ledenvergadering de tarieven van enig jaar in 
de loop van volgend boekjaar aan te passen met een percentage gelijk aan dat van de 
ontwaarding van de in Nederland geldende munteenheid in datzelfde jaar. 

5. Het bestuur doet in de eerstvolgende ledenvergadering mededeling van een dergelijke correctie. 
 
Artikel 14 - Voorzitterschap en notulen 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in 
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering 
worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. 
 

Artikel 15 - Besluitvorming van de algemene vergadering 
1. Het ter algemene 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 
gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering 
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

4. Komt ook terug in Artikel 12 
5. Indien stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het 

voorstel verworpen. 
 

Artikel 16 - Bijeenroeping algemene vergaderingen 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 

schriftelijk aan de adressen van de leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers volgens het 
ledenregister zoals bedoeld in artikel 4. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste drie 
weken, de dag van de oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend. Het bestuur kan 
in naar zijn oordeel spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot ten minste zeven dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 
artikel 17. 
 

Artikel 17 - Statutenwijziging 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de 
statuten zullen worden voorgesteld. 



 

Concept- Versie Maart 2021 
 

Pagina 6 van 6 

 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering 
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op de 
besloten webpagina van de vereniging ter inzage zijn geplaatst tot na de afloop van de dag, 
waarop de vergadering werd gehouden. Is enkel dit medium voldoende ? 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten 
met een 2/3 meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 
kantore van het door de Kamer- van Koophandel en Fabrieken gehouden register. 
 

Artikel 18 Ontbinding en vereffening 
1. Het bepaalde in artikel 14, leden 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 
2. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 

besloten met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, 
waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet tenminste de 
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt op dezelfde wijze, niet eerder dan 
veertien dagen en niet later dan dertig dagen na de datum van de eerste vergadering, een 
tweede vergadering belegd waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden met 
2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besloten kan worden tot ontbinding van 
de vereniging. 

3. De oproeping van de tweede vergadering dient op dezelfde wijze te geschieden als eerder in dit 
artikel omschreven. 

4. Een eventueel batig saldo zal over de stemgerechtigde leden worden verdeeld op basis van hun 
contributiebijdrage over de laatste vijf jaren. 

5. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
6. 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 zoveel als 
mogelijk van kracht. 

7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

8. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer 
aanwezig zijn. 

9. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende 
zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als 
zodanig is aangewezen. 
 

Artikel 19 Reglementen 
1. De algemene ledenvergadering kan een of meerdere reglementen, waaronder een huishoudelijk 

en een havenreglement, vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin 
door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen omtrent alle 
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 
4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14, 

leden 1 en 2, van overeenkomstige toepassing. 


