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STATUTENWIJZIGING  

Op drie juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij,  

mr. Erik Jan Walter Maria van Egeraat, notaris te Maashorst:  

de heer ir. Albert van der Laan, geboren te Rijssen op elf maart  

negentienhonderd vijfenvijftig, (Nederlands paspoort nummer: NTDHJBBPO, — 

afgegeven te Uden op veertien november tweeduizend veertien), wonende te 

5403 AC Uden, Meerhoek 607, gehuwd,  

te dezen handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder (penningmeester) — 

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:  

Zeil- Roei- en Motorbootvereniqing De Batavier,  statutair gevestigd in de—

 

gemeente Wijchen, feitelijk gevestigd 6606 KJ Niftrik, van Cittersweg 10,  

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder — 

nummer 40144325,  

en als zodanig Zeil- Roei- en Motorbootvereniging De Batavier, hierna ook te—

noemen: de vereniging, te dezen (overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 

lid 4 van haar statuten) rechtens vertegenwoordigend.  

INLEIDING  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het volgende. — 

1. De vereniging werd blijkens haar inschrijving in het handelsregister  

opgericht op vijftien december negentienhonderd zeventien.  

2. Bij akte op zestien juni negentienhonderd tweeëntachtig voor een  

waarnemer van mr. A.H.M. Rieter, destijds notaris te Nijmegen,  

verleden, werden de statuten van de vereniging in een notariële akte  

vastgelegd waardoor de vereniging volledige rechtsbevoegdheid  

verkreeg.  

3. De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd en geheel  

opnieuw vastgesteld bij akte op drie april tweeduizend zeven verleden—

 

voor mr. M.J.L.M. Baron van Heivell tot Westerflier, destijds notaris te  

Wijchen.  

4. Door de algemene ledenvergadering van de vereniging is in de op dertig—

 

maart tweeduizend tweeëntwintig gehouden vergadering conform de  

wettelijke en statutaire voorschriften besloten om de statuten van de  

vereniging andermaal te wijzigen, en wel zoals hierna zal worden  
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vermeld. Een uittreksel van de notulen van bedoelde vergadering zal aan 

deze minuutakte worden gehecht.  

STATUTENWIJZIGING  

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter—

uitvoering van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering van de — 

vereniging de statuten van de vereniging met onmiddellijke ingang te wijzigen 

en gewijzigd vast te stellen als volgt:  

STATUTEN  

Artikel 1 - Naam  

1. De vereniging draagt de naam: Zeil- Roei- en Motorbootvereniainq De—

 

Batavier.  

2. De vereniging is opgericht op vijftien december negentienhonderd  

zeventien en aangegaan voor onbepaalde tijd.  

Artikel 2 - Zetel  

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Wijchen.  

Artikel 3 - Doel  

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van watersport en het  

stimuleren van aangrenzende activiteiten om watersport op een hoger—

 

niveau te krijgen.  

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. het aanleggen en exploiteren van één of meerdere jachthavens met — 

al dan niet drijvende accommodaties voor de watersport;  

b. het creëren van voorzieningen zoals bijvoorbeeld camperplaatsen, — 

passantenvoorzieningen, 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 natuurlijke personen die de  

minimale leeftijd hebben bereikt zoals aangegeven in het Huishoudelijk — 

Reglement.  

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle 
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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 niet toelating tot lid, kan de algemene ledenvergadering (in deze  

statuten ook te noemen: "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 namens de vereniging. Deze kan geschieden  

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het  

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn  

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het  

lidmaatschap te laten voortduren;  

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een — 

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging — 

handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan — 

slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met  

inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Echter kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of — 

van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te — 

laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke — 

ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting 

van de vereniging of tot fusie is medegedeeld.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het  

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de — 

datum waartegen was opgezegd.  
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5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit 

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn  

verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.  

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.  

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging—

op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden—

het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit — 

het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de  

ontvangst van deze kennisgeving beroep open op de algemene  

vergadering. Hij wordt daartoe zo spoedig mogelijk van het besluit met — 

opgaaf van redenen schriftelijk in kennis gesteld waarbij hem tevens op—

 

de mogelijkheid tot beroep wordt gewezen. Gedurende de  

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

Artikel 7 - Verplichtingen van de leden  

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage  

waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering op voorstel — 

van het bestuur wordt vastgesteld.  

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke  

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te  

verlenen.  

3. In het Huishoudelijk Reglement kunnen bepalingen worden opgenomen — 

waarin het bestuur de bevoegdheid wordt gegeven om leden tot aan de—

eerstvolgende algemene vergadering 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.  

4. 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.  
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Artikel 8 — Bestuur  

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) personen. Uitsluitend 

leden van de vereniging kunnen tot bestuurder worden  

benoemd.  

2. Bestuurders worden door de algemene ledenvergadering op 

voorstel van het bestuur uit de leden van de vereniging  

benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een 

penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd door de 

algemene ledenvergadering. De algemene vergadering heeft  

steeds de bevoegdheid om van het bestuursvoorstel af te wijken. 

3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of 

ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.  

Een schorsing die niet binnen acht weken gevolgd wordt door  

een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te  

nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn 

van tenminste vier weken.  

5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af  

volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. 

De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij tussentijdse  

beëindiging van het bestuurslidmaatschap treedt het nieuwe 

bestuurslid op het rooster van aftreden in de plaats van degene 

in wiens plaats het is benoemd. De voorzitter, secretaris en de  

penningmeester treden nimmer in enige combinatie tegelijk af  

behoudens in het geval dat het hele bestuur aftreedt. 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. 

6. Beëindiging van het lidmaatschap heeft het einde van het  

lidmaatschap van het bestuur ten gevolge. Het  

bestuurslidmaatschap eindigt voorts bij het verstrijken van de 

benoemingstermijn (tenzij herbenoeming plaatsvindt), indien en 

zodra het betreffende bestuurslid het vrije beheer over zijn  
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vermogen verliest en door ontslag door de rechtbank. 

7. Het bestuur kan in een bestuursvergadering alleen dan geldige  

besluiten nemen, indien de meerderheid van zijn in functie zijnde 

leden ter vergadering aanwezig is. Bestuursvergaderingen  

vinden plaats indien de voorzitter of twee andere bestuursleden 

zulks wenselijk achten. Een bestuurder neemt niet deel aan de 

beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of  

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het  

belang van de vereniging en de eventueel met de vereniging  

verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen 

bestuursbesluit kan worden genomen, dan neemt de algemene 

ledenvergadering het besluit. In het Huishoudelijk Reglement  

kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur worden vastgelegd.  

8. Indien het aantal leden van het bestuur beneden vijf is gedaald,  

blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het is echter verplicht  

terstond een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de 

voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde  

komt.  

9. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de 

overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, 

tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle  

bestuurders is een door de algemene ledenvergadering daartoe 

voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het  

bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing 

en het geval waarin, om welke reden ook, gedurende een  

aaneengesloten periode van minimaal tien dagen door de  

vereniging of een medebestuurder geen contact met een  

bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de  

algemene vergadering kan besluiten dat een andere periode van 

toepassing is.  

Artikel 9 A - Bestuurstaak en bestuursbevoegdheid  

1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur  
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belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die 

door het bestuur worden benoemd.  

3. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering, 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. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en  

tegen derden beroep worden gedaan.  

4. In het Huishoudelijk Reglement kunnen de taken en  

bevoegdheden van het bestuur in zijn algemeenheid alsmede de 

taken en bevoegdheden van de afzonderlijke bestuursleden  

nader worden vastgelegd.  

5. Erfstellingen kunnen uitsluitend onder het voorrecht van  

boedelbeschrijving worden aanvaard.  

Artikel 9 B - Vertegenwoordiging  

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder steeds  

begrepen de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. 

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer  

bestuursleden of aan derden om de vereniging binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  

Artikel 10 - Jaarverslag, rekening en verantwoording  

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

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 
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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 aan de algemene  

vergadering over. 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. Voor zover omtrent de getrouwheid van de stukken aan de 

algemene vergadering geen verklaring wordt overlegd afkomstig 

van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk  

Wetboek, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de  

stemgerechtigde leden een kascontrolecommissie van tenminste 

twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het 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 van haar bevindingen uit. 

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 
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algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de  

benoeming van een andere kascontrolecommissie.  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en  

3 zeven jaren te bewaren.  

Artikel 11 -Algemene vergaderingen  

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 

wordt een algemene vergadering gehouden. In deze  

jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in 

artikel 10 met de verklaring van de aldaar bedoelde  

accountant of 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 oordeelt. De algemene vergaderingen  

worden gehouden in de gemeente Wijchen of een aangrenzende 

gemeente en worden bijeengeroepen door het bestuur.  

3. Op schriftelijk verzoek (waar schriftelijk staat kan ook per email 

verstaan worden) van ten minste tien stemgerechtigde leden is 

het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene  

vergadering; 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  

bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in 

de gemeenten Wijchen en Nijmegen veel gelezen dagblad. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten 

met de leiding van de vergadering en het opstellen van de  
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Artikel 12 - Toegang en stemrecht 

1. Alle (niet-geschorste) leden van de vereniging hebben toegang 

tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.  

Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene  

ledenvergadering. Een geschorst lid heeft wel toegang tot het 

deel van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt 

behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.  

2. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen, voor zover deze statuten niet anders  

bepalen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht  

beschouwd. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.  

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. 

4. Bij het staken van de stemmen over zaken beslist de voorzitter.  

Bij het staken van de stemmen bij verkiezing van personen,  

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  

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 steeds rechtsgeldige besluiten  

nemen ongeacht het aantal aanwezige leden (met inachtneming 

van het in artikel 18 lid 2 bepaalde).  

3. De tarieven van de vereniging zoals entreegeld, contributie,  

liggeld, waarborgsommen en vergoeding voor winterberging,  

worden naar soort en hoogte door de algemene vergadering  

vastgesteld op voorstel van het bestuur. 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  

10 
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Nederland geldende munteenheid in datzelfde jaar. Het bestuur  

doet in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling van 

een dergelijke correctie.  

Artikel 14 - Voorzitterschap en notulen 

1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 

van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, 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 van de  

vergadering 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. 

Artikel 16 - Bijeenroeping algemene vergaderingen 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, aan de  

(email)adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld 

in artikel 4. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste drie 

weken, de dag van de oproeping en die der vergadering niet  
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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 wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. — 

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 een  

daartoe geschikte plaats (waaronder begrepen het besloten gedeelte — 

van de website van de vereniging) ter inzage van de leden leggen tot na — 

de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.  

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering — 

slechts worden besloten met een van twee/derde 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. leder 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 gehouden register.  

Artikel 18 - Ontbinding en vereffening  

1. Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatshebben door een besluit—

 

van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de  

mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden  

voorgesteld.  

2. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene  
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ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van  

twee/derde 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 twee/derde meerderheid van de geldig  

uitgebrachte stemmen besloten kan worden tot ontbinding van de  

vereniging. De oproeping van de tweede vergadering dient op dezelfde—

 

wijze te geschieden als eerder in dit artikel omschreven.  

3. Een eventueel batig saldo zal over de stemgerechtigde leden worden — 

verdeeld op basis van hun contributiebijdrage over de laatste vijf jaren. — 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn  

aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.  

5. 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 mogelijk van kracht. In  

stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan — 

haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". De  

vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar  

bekende baten meer aanwezig zijn.  

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden—

 

bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.  

Bewaarder is degene die bij het besluit tot ontbinding door de algemene — 

ledenvergadering als zodanig is aangewezen.  

Artikel 19 - Reglementen  

1 De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen,  

waaronder het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement,  

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin — 

door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.  

2. De algemene ledenvergadering zal bij Huishoudelijk Reglement nadere—

regels geven betreffende het lidmaatschap, de frequentie en het bedrag — 
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van de contributie, de werkzaamheden door de leden en van het  

bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht — 

en alle verdere onderwerpen waarvan nadere regeling haar gewenst  

voorkomt.  

3. De bepalingen met betrekking tot de wijziging van de statuten zijn van—

 

overeenkomstige toepassing op de vaststelling en wijziging van  

reglementen, met dien verstande, dat een wijziging onmiddellijk in  

werking treedt na een besluit daartoe van de algemene  

ledenvergadering, tenzij de vergadering anders beslist.  

4. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die afwijken van of die in 

strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die  

afwijking door de wet of statuten wordt toegestaan.  

OVERGANGSBEPALING  

Het huidige verenigingsjaar van de vereniging, welk verenigingsjaar is  

aangevangen op een november tweeduizend eenentwintig, eindigt op  

eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig en omvat aldus veertien — 

maanden.  

AAN TE HECHTEN STUKKEN  

Aan de onderhavige akte zullen de volgende stukken worden gehecht:  

- uittreksel notulen.  

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Uden, op de datum, in het hoofd — 

van deze akte vermeld.  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.  

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan hem opgegeven — 

en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de — 

akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.  

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de verschenen — 

persoon en mij, notaris, ondertekend.  

Volgt ondertekening. 
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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