Statuten van Watersportvereniging “de Greft” te Woerden
Versie 18 november 2003
(originele versie in bezit van secretariaat van de vereniging)
Artikel 1
Naam en zetel
De vereniging draagt de naam Watersportvereniging “de Greft” en is gevestigd te Woerden
Zij is opgericht op achttien september negentienhonderd zeven en zestig.
Artikel 2
Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar
Artikel 3
Doel
De vereniging stelt zich ten doel beoefening en bevordering van de watersport door en voor haar
leden.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen en
dergelijke, de watersport betreffende;
b. Het organiseren van wedstrijden, tochten en andere evenementen;
c. Het steunen van en het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg
hetzelfde doel nastreven;
d. Het aangaan van overeenkomsten, welke in het bijzonder haar leden bij het beoefenen van
de watersport ten goede komen;
e. Het stichten van en in stand houden van faciliteiten ten behoeve van de leden;
f. Andere wettige middelen welke het doel bevorderen.
Artikel 4
Leden
De vereniging kent:
a. Ereleden:
natuurlijke personen die op voordracht van het bestuur door de Algemene Vergadering zijn
benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of de watersport in het algemeen. Een
erelid hoeft niet tevens lid als genoemd onder b. te zijn.
b. Leden in de zin der wet:
natuurlijke personen, die de meerderjarige leeftijd hebben en overeenkomstig artikel 6 tot
de vereniging zijn toegelaten. In het Huishoudelijk Reglement kunnen de leden in
categorieën worden onderverdeeld.
c. Jeugdleden:
natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en door het
bestuur als jeugdlid tot de vereniging zijn toegelaten op de wijze zoals in artikel 6 is
vastgelegd voor leden. Zij zijn geen leden in de zin der wet.
d. Donateurs:
natuurlijke dan wel rechtspersonen die niet behoren tot de onder ad a of b genoemden,
doch zich hebben verbonden tot een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging en door het
bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Artikel 5
Ledenregister
Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden, jeugdleden,
ereleden en donateurs zijn opgenomen.
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Artikel 6
Lidmaatschap
1. a. Aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt schriftelijk op een wijze, zoals omschreven in
het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk omtrent toelating van
leden, jeugdleden en donateurs. In beginsel dient een aspirant-lid ingeschreven te staan in
de basisadministratie van de gemeente Woerden dan wel woonachtig te zijn in de naaste
omgeving van Woerden. Het bestuur is in voorkomende gevallen gerechtigd af te wijken van
deze richtlijn ten gunste van het aspirant-lid. Bij haar beslissing omtrent toelating kan het
bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 2 van het Huishoudelijk
Reglement. In het Huishoudelijk Reglement kan een maximum aan het aantal leden worden
vastgelegd.
Indien er een ledenstop van toepassing is, worden geen nieuwe leden of jeugdleden
toegelaten met uitzondering van:
- diegenen die behoren tot het gezin van een lid;
- de jeugdleden die door het overschrijden van de meerderjarige leeftijd lid kunnen
worden;
- in die gevallen als genoemd in artikel 7 van deze statuten.
b. Het lidmaatschap eindigt:
- door de dood van het lid;
- door opzegging door het lid; regels hieromtrent zijn opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement.
- 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 ten opzichte van de vereniging niet nakomt, evenals
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
- Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Havenreglement of besluiten van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op jeugdleden en donateurs.
3. Opzegging namens de vereniging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt op voordracht van het bestuur door de Algemene
Vergadering.
Artikel 7
Vordering op niet-leden
Indien een niet-lid, waarmee ook een gewezen lid welke wegens opzegging of ontzetting deze status
is kwijtgeraakt, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur gebruik maakt of blijft maken van
faciliteiten van de vereniging verbeurt hij of zij een boete.
Voor iedere volle week of deel daarvan waarop een vaartuig in de jachthaven ligt of staat is een
boete verschuldigd. De hoogte hiervan wordt opgenomen in het Huishoudelijk Regelement.
Artikel 8
Voortzetting lidmaatschap door een andere persoon
1. Indien het lidmaatschap eindigt door de dood van een lid, heeft de partner waarmee dit lid
duurzaam samen leefde, of één van de meerderjarige kinderen, het recht door aanmelding
binnen drie maanden bij het bestuur in de rechten en plichten te treden van het overleden
lid. Een aanmelding conform dit artikel valt niet onder een ledenstop.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ook andere personen in de rechten en plichten
van het overleden lid te laten treden.
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Artikel 9
Geldmiddelen
1. De leden, jeugdleden en donateurs zijn gebonden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage
zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Deze bijdrage wordt door de Algemene
Vergadering vastgesteld.
2. Overige middelen worden gevormd uit erflatingen, legaten, schenkingen, toevallige baten en
les/cursusgelden.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing tot het
betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.
4. Het Huishoudelijk Reglement kan bepalen dat nog andere bijdragen verplicht zijn.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
Artikel 10
Bestuur
1. De vereniging kent een bestuur in de zin van de wet. Het bestuur wordt uit de leden en
ereleden gekozen door de Algemene Vergadering.
2. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden van de vereniging. Het aantal bestuursleden
wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering, de overige functies
worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
4. Het bestuur kan uit zijn midden plaatsvervangers aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan
één functie vervullen.
5. De kandidaatstelling en verkiezingsprocedures zijn nader uitgewerkt in het Huishoudelijk
Reglement.
Artikel 11
Einde bestuurslidmaatschap
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te
maken rooster van aftreden.
De aftredende is maximaal achtereenvolgens tweemaal herkiesbaar voor een periode van
vier jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats
van zijn voorganger in.
2. Indien voor een bestuursfunctie geen kandidaat beschikbaar is, kan het aftredende
bestuurslid wiens vacature niet opnieuw vervuld kan worden, deze functie blijven
waarnemen mits hiermee door de betreffende Algemene Vergadering akkoord is gegaan.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. vrijwillig aftreden;
c. ontslag door de Algemene Vergadering.
Artikel 12
Schorsing en ontslag van bestuursleden
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor
een zodanig besluit is een twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
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Artikel 13
Bestuurstaak/vertegenwoordiging
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het haar bevoegdheden. Het bestuur bevordert
dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door personen of commissies. De benoeming van deze personen of
commissies wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
4. Het bestuur is, mits met voorafgaande 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 mede-schuldenaar verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en
tegen derden geen beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering
voor:
a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende zaken, met uitzondering van ligplaatsen voor jachten in de door de
vereniging geëxploiteerde jachthaven;
b. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
c. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
d. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Zij kunnen zich
daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
Artikel 14
Algemene Vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks worden ten minste twee Algemene Vergaderingen gehouden, te weten een
voorjaarsvergadering (te houden tussen één februari en één juni), en een najaarsvergadering
(te houden tussen één september en één december).
3. In de voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Vaststelling notulen van de vorige Algemene Vergadering.
b. Het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 25 van het
Huishoudelijk Reglement met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie.
c. Décharge voor het gevoerde beleid
d. Bestuursverkiezing
e. Voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
4. In de najaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Vaststelling notulen van de vorige vergadering;
b. Begroting voor het komende verenigingsjaar;
c. Benoeming van de kascommissie;
d. Voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
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Artikel 15
Bijeenroeping Algemene Vergadering
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel
5. De oproeping dient ten minste twee weken voor de vergadering te worden verzonden.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. In geval van calamiteiten is het bestuur bevoegd om binnen een week na de schriftelijke
oproeping daartoe een extra Algemene Vergadering te doen houden. In deze oproeping
dient het specifieke agendapunt, voorzien van een behoorlijke toelichting, te worden
vermeld.
4. Andere Algemene Vergaderingen dan die genoemd in artikel 14 lid 2 worden gehouden zo
dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van het aantal leden
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken.
Artikel 16
Toegang en stemrecht Algemene Vergadering
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.
Geen toegang hebben geschorste leden. Een geschorst lid heeft echter wel toegang tot dat
deel van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over
dat besluit tot schorsing het woord te voeren.
2. Jeugdleden en donateurs hebben op de Algemene Vergadering het recht het woord te
voeren, doch hebben geen stemrecht.
3. Ieder lid en erelid dat niet geschorst is, heeft het recht één stem uit te brengen, tenzij artikel
23 van het Huishoudelijk Reglement anders bepaalt.
4. Het per lid of erelid uitbrengen van één stem bij volmacht is toegestaan.
Artikel 17
Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt en verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 18
Reglementen
1. De Algemene Vergadering stelt een Huishoudelijk Regelement vast en kan eventuele speciale
reglementen zoals een Havenreglement vaststellen, waarin worden geregeld de
onderwerpen welke volgens de statuten of naar het oordeel van de Algemene Vergadering
regeling behoeven.
2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
3. In de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde reglementen kunnen geen
veranderingen worden aangebracht anders dan door een besluit van de Algemene
Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen zullen
worden voorgesteld.
4. Voor een besluit tot vaststelling of wijziging van de reglementen is een volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen nodig.
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Artikel 19
Ontbinding
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een speciaal daartoe
bijeengeroepen Algemene Vergadering, waarop ten minste drie/vierde van de leden
aanwezig zijn. Voor het besluit tot ontbinding is een meerderheid van twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen nodig.
2.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen 30 dagen een nieuwe
vergadering worden uitgeschreven, waarop ongeacht het aantal aanwezige leden, met een
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, het besluit tot ontbinding
kan worden genomen.
3. Indien de Algemene Vergadering tot ontbinding besluit, benoemt zij tegelijkertijd een
persoon of commissie die de vereniging liquideert.
4. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor de 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.
Artikel 20
Slotbepaling
In alle gevallen waarin de statuten en de reglementen niet voorzien beslist het bestuur, behoudens
zijn verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Vergadering.
Bekendheidsclausule
De comparanten zijn mij, notaris bekend WAARVAN AKTE is verleden op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk
daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.
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