20238.01
DOORLOPENDE TEKST NA AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
op 3 augustus 2021 verleden voor Mr E.H. Huisman, notaris te Heemstede
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Watersportvereniging van Merlenhaven, statutair gevestigd te Heemstede,
met adres: Sportparklaan 4 te 2103 VT Heemstede, ingeschreven in het
handelsregister onder dossiernummer 40594613.
===============================================================
STATUTEN
NAAM EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "WATERSPORTVERENIGING VAN
MERLENHAVEN”.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
ZETEL
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Heemstede.
DOEL
Artikel 3
a. De vereniging stelt zich ten doel:
de beoefening van de watersport, in de meest ruime zin, te bevorderen en
te stimuleren;
de belangen van haar leden op watersportgebied te behartigen en de
samenwerking tussen hen te bevorderen;
de liefhebberij en de kennis van alles wat op watersportgebied betrekking
heeft aan te kweken respectievelijk te bevorderen.
b. De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken door:
het organiseren van tochten, al of niet samen met andere
watersportverenigingen;
samenwerken met andere watersportverenigingen met gelijk of
overeenkomstig doel;
het beleggen van bijeenkomsten,de watersport betreffende, waaronder
het organiseren van evenementen, het houden van lezingen en
dergelijke;
het voorzien in de nodige accommodatie, zowel voor haar leden als voor
schepen in het algemeen, zoals de exploitatie van havens, een clubhuis en
dergelijke;
andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN
Artikel 4
a. Leden zijn gewone leden en ereleden.
b. Gewone leden zijn diegenen die tot het lidmaatschap zijn toegelaten en bij de
aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van ten minste achttien jaren
hebben bereikt.
c. Ereleden zijn diegenen die, wegens aan de vereniging bewezen diensten of
vanwege het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging
nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, door een algemene
vergadering met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen als

zodanig zijn verkozen. De voordracht daartoe kan worden gedaan door het
bestuur of door ten minste een tiende van het aantal leden.
DONATEURS
Artikel 5
Donateurs zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten nadat zij zich hebben bereid
verklaard de vereniging financieel te steunen. Het bestuur bepaalt de
voorwaarden welke aan een donateurschap zijn verbonden. Deze voorwaarden
mogen niet in strijd zijn met de belangen van de vereniging of de rechten van
de leden.
TOELATING
Artikel 6
a. Kandidaten voor het lidmaatschap moeten worden voorgedragen door ten
minste twee leden van de vereniging, die ieder de kandidaat persoonlijk
moeten kennen.
b. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het verenigingssecretariaat
op daarvoor bestemde, volledig ingevulde en ondertekende formulieren.
c. De namen van de kandidaten zullen veertien dagen op het mededelingenbord
in de haven worden voorgehangen.
d. Over de toelating beslist het bestuur, in overweging nemend bezwaren, binnen
drie weken na bekendmaking tegen een voorgestelde kandidaat door een of
meer leden schriftelijk bij het bestuur ingediend.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
a. Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden;
door opzegging door het lid;
door vervallenverklaring;
Een lid kan van het lidmaatschap vervallen worden verklaard door het
bestuur, wanneer het na twee schriftelijke betalingsverzoeken nalatig is
gebleven in de betaling van contributie of andere aan de vereniging
verschuldigde gelden;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de
secretaris en kan te allen tijde geschieden. Men is evenwel gehouden zijn
verplichtingen jegens de vereniging te voldoen tot het einde van het
verenigingsjaar.
c. 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.
d. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Betrokkene wordt
van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld onder
opgave van redenen.
e. Tegen een besluit tot vervallenverklaring of ontzetting kan de betrokkene
schriftelijk verweer indienen bij het bestuur. Van een beslissing van het bestuur
staat dan beroep open op de algemene ledenvergadering, die met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen beslist of het lid in
zijn rechten wordt hersteld.

f.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, verliest
het lid voor de resterende tijd van het verenigingsjaar alle aanspraken op
rechten en bezittingen van de vereniging.
VERERVING VAN LIDMAATSCHAP
Artikel 8
Na overlijden van een lid kan een van zijn nabestaanden op diens verzoek als
gewoon lid worden ingeschreven en de door de overledene aan zijn lidmaatschap
ontleende rechten en verplichtingen overnemen.
SCHORSING
Artikel 9
Het bestuur kan een lid schorsen wegens wangedrag of andere reden van ernstige
aard. De bepalingen van artikel 7.e zijn hierbij van toepassing.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS
Artikel 10
a. De rechten en verplichtingen van een donateur, kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft verschuldigd. De betrekkelijke
bepalingen van artikel 7 zijn overeenkomstig van toepassing.
b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 11
a. De gewone leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage. Deze bijdragen, die per categorie verschillend kunnen zijn,
worden vastgesteld door de algemene vergadering.
b. Bij toetreding als lid is men entreegeld verschuldigd.
c. Leden, die met hun vaartuig gebruik maken van de verenigingsfaciliteiten,
dienen hiervoor de vastgestelde vergoedingen te betalen.
d. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van betalingsverplichtingen te verlenen.
e. Naast de hiervoor genoemde bijdragen kunnen de geldmiddelen worden
gevormd door inkomsten uit schenkingen, erfstellingen, legaten en baten van
andere aard.
f. Jaarlijkse bijdragen en entreegelden worden in de algemene vergadering
vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 12
a. Het bestuur bestaat uit een bij huishoudelijk reglement te bepalen aantal leden,
dat ten minste vier en ten hoogste negen bedraagt, te weten een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en tenminste één bestuurslid.
b. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen uit
de leden, en wel uit een of meer bindende voordrachten.
c. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De
overige functies worden door het bestuur verdeeld. Een persoon kan meer dan
een functie bekleden.
d. Tot het maken van bindende voordrachten zijn bevoegd het bestuur en
groepen van ten minste tien leden. De voordrachten van het bestuur worden bij
de oproeping voor de Algemene Vergadering medegedeeld. Voordrachten door
een groep leden moeten uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
e. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere procedurevoorschriften voor de

verkiezing van de leden van het bestuur worden gegeven.
Voor een algemene vergadering waarin verkiezing van een of meer leden van
het bestuur aan de orde is, is een verkorte oproepingstermijn als in artikel 21
onder a. bedoeld niet toegelaten.
g. Bij langdurige ontstentenis van een lid van het bestuur is het bestuur bevoegd
een tijdelijke voorziening te treffen voor het verrichten van diens taken. Het
zelfde geldt bij tussentijds aftreden van een bestuurslid.
h. Bij langdurige ontstentenis of belet van het gehele bestuur wijst het bestuur een
persoon aan die de lopende bestuurstaken zal uitvoeren en de Algemene
vergadering ten spoedigste bijeen zal roepen om in de ontstane situatie te
voorzien.
i. Indien het bestuur in het geheel aftreedt, dient het zich demissionair te
verklaren en de lopende zaken af te handelen. Daarbij dient het bestuur zo
spoedig mogelijk de algemene vergadering bijeen te roepen voor het instellen
van een nieuw bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 13
a. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
b. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden van het bestuur uit in gevallen
waarin het optreden van het bestuur niet kan worden afgewacht. Daartoe door
het dagelijks bestuur genomen besluiten worden ten spoedigste aan het
bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Indien de goedkeuring achterwege blijft
vervalt de gelding van het betrokken besluit.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP,
SCHORSING
Artikel 14
a. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst of ontslagen door een met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit. Een schorsing, die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt bij het verloop van
die termijn.
b. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
c. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.
TAKEN, BEVOEGDHEDEN, VERTEGENWOORDIGING EN WERKWIJZE VAN
HET BESTUUR
Artikel 15
a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met het naleven van
de statuten en het huishoudelijk reglement en met het beheer over de
bezittingen van de vereniging, zomede met de uitvoering van de besluiten door
de algemene vergadering genomen, en is bevoegd om in elk spoedeisend
geval te handelen.
b. Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
c. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke
f.

daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris op een
volgende vergadering.
d. De penningmeester is belast met de financiële administratie, met het innen der
gelden, het betalen van vorderingen en het verlenen van kwijting.
e. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden beroep worden gedaan.
f. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
het besluiten tot:
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
g. Onverminderd het in de laatste volzin van lid e. bepaalde, wordt de vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden, waaronder de
voorzitter en/of de secretaris.
h. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
en donateurs zijn opgenomen.
i. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging, dient
hij dit onverwijld te melden aan de overige bestuursleden. Het betreffende
bestuurslid zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over
het betreffende onderwerp.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16
a. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
b. 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.
c. 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 en doet, onder overlegging van een
balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
d. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een
commissie van ten minste 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.
e. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
f. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
g. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden b. en c. zeven jaar
te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17
a. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
b. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigings-jaar, wordt een
algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In deze vergadering
komen onder meer aan de orde:
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
de benoeming van de in artikel 16 bedoelde commissie voor het lopende
verenigingsjaar;
de benoeming van bestuursleden;
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
c. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
d. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende van de
leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen
plaatselijk dagblad en door mededeling op de publicator in de haven van de
vereniging.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 18
a. Recht van toegang tot de algemene vergadering alsmede het recht daar het
woord te voeren en stemrecht hebben alle leden.
b. Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7e hebben geschorste leden
en geschorste bestuursleden geen toegang.
c. Over toelating van andere dan de in lid a bedoelde personen beslist de
vergadering op voorstel van het bestuur.
d. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen. Een gemachtigde kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 19
a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de
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.
b. Van het verhandelde in elke algemene 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.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
a. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet

schriftelijk voorgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
c. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
d. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
e. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste en het op een na grootste
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij
de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
f. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
g. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten
stembriefjes.
h. Stemmingen over zaken geschieden bij handopsteken. Indien de uitslag van
een stemming bij handopsteken niet duidelijk is vervalt deze en wordt
vervolgens hoofdelijk gestemd.
i. De leden die krachtens art 18 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen
het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennis
nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen.
j. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.
BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 21
a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 15 lid h. De termijn van de oproeping bedraagt
ten minste veertien dagen. Slechts in spoedeisende gevallen kan van deze
termijn worden afgeweken.
b. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid d en 22.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
a. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
b. Oproeping voor een algemene vergadering waarin wijziging van de statuten
wordt voorgesteld moet geschieden op een termijn van ten minste drie weken.
Bij de oproeping moet een opgave van de inhoud der voorgestelde wijzigingen
worden gevoegd.
c. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
b.

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste drie weken
voor de dag van die vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen in het havenkantoor van
de vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag van de
vergadering. Aan leden die daartoe de wens te kennen geven wordt een
exemplaar van bedoeld afschrift beschikbaar gesteld. Van het voldoen aan de
in dit artikellid gegeven voorschriften moet bij de oproeping melding worden
gemaakt.
d. Amendementen komen slechts voor behandeling in aanmerking wanneer deze
uiterlijk vijf dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk bij de secretaris
zijn ingediend.
e. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met ten minste
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
f. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat deze in een notariële
akte is opgenomen. Tot het doen verlijden van een dergelijke akte is ieder
bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 23
a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden a, b, c, en d van het vorige artikel is van
overeenkomstige toepassing.
b. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene
vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met
het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot
ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door
de wet wordt bepaald.
REGLEMENTEN
Artikel 24
a. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent de
onderwerpen waarvoor dat door deze statuten is voorgeschreven alsmede
omtrent onderwerpen waarvoor dat de algemene vergadering gewenst
voorkomt.
b. De algemene vergadering kan voorts onderwerpen bij afzonderlijk reglement
regelen.
c. Reglementen als onder a. en b. bedoeld mogen niet in strijd zijn met de
statuten, noch met de wet.
d. Reglementen als onder a. en b. bedoeld worden vastgesteld en gewijzigd door
een algemene vergadering waartoe de leden ten minste veertien dagen
tevoren zijn opgeroepen.
e. Artikel 22 leden c. en d. zijn van overeenkomstige toepassing behoudens de
termijn van terinzagelegging die hier veertien dagen bedraagt.
COMMISSIES
Artikel 25
a. Bij huishoudelijk reglement kunnen commissies worden ingesteld tot het
vervullen van taken ter verwezenlijking van de in artikel 3. van deze Statuten
genoemde doelstellingen. Het huishoudelijk reglement regelt alsdan
taakomschrijving, samenstelling en bevoegdheid van deze commissies.
b. Het bestuur is bevoegd daarnaast bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld. Het bestuur
benoemt van zodanige commissie de leden. Zodanige commissie werkt onder
de verantwoordelijkheid van het bestuur.

===============================================================

