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doss: 94/89

VERENIGING
Heden, tien maart negentienhonderd vierennegentig verschenen voor mij,
mr. Vincentius Karel Kuijvenhoven, notaris ter standplaats de gemeente
Haarlemmermeer:
1.
mevrouw Anneke Veneman, huisvrouw, wonende te Hoofddorp
(postcode: 2134 KE), Ommerbos 68, geboren te Avereest op twee
januari negentienhonderd drieënzestig en gehuwd;
2.
mevrouw Jantje Jantine Vlaanderen-Boonstra, longfunctie-assistente,
wonende te Hoofddorp (postcode: 2135 PJ), Belle van Zuylenstraat
3, geboren te Leeuwarden op negentien januari negentienhonderd
zevenenvijftig en gehuwd.
De comparanten verklaarden op zeventien februari negentienhonderd
vierennegentig met anderen een vereniging te hebben opgericht,
waarvoor zijn vastgesteld de navolgende
STATUTEN
NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Kano Vereniging "Waterwolf".
ZETEL
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel te Hoofddorp
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de
kanosport in al haar verschijningsvormen
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1.
het bevorderen van al wat in het belang van de kanosport en de
vereniging wenselijk is;
2.
lid te zijn van de Nederlandse Kano Bond en deel te nemen aan
door deze Bond georganiseerde activiteiten.
LEDEN
Artikel 5
1. Het ledenbestand van de vereniging bestaat uit ereleden en leden.
2. Ereleden zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor
de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering als zodanig zijn benoemd.
3. Leden kunnen zijn zij die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van

2
alle ereleden en leden zijn opgenomen.
ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 6
1.
Aspirant-leden kunnen zijn zij die aan de activiteiten van de
vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt. Voor aspirant-leden, waarvan niet tenminste één der
ouders lid is van de vereniging, geldt een minimum leeftijd van
veertien jaar.
2.
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te
stellen rninimumbijdrage.
3.
Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.
TOELATING
Artikel 7
1.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en
begunstigers.
2.
De algemene vergadering kan alsnog tot wel òf niet toelating
besluiten, in afwijking van het besluit van het bestuur.
VERPLICHTINGEN
Artikel 8
1.
De vereniging is verplicht te allen tijde de geldende statuten,
reglementen en besluiten van de Nederlandse Kano Bond na te leven.
2.
De ereleden, de leden en de aspirant-leden zijn verplicht zich te
gedragen naar het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
Artikel 9
1.
De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen.
2.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
verlenen.
EINDEVAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 10
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door het 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 vastgesteld, te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging

3
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 indien 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 vier weken.
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.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op
de datum waartegen was opgezegd.
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 ontzegging uit het lidmaatschap, staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
8.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
BEGUNSTIGERS
Artikel 11
1 . De rechten en verplichtingen van een begunstigen kunnen te allen
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat
de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het
geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 12
Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door
de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.
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SCHORSING
Artikel 13
Ereleden, leden en aspirant-leden die naar het oordeel van het bestuur
bij herhaling het belang van de vereniging schaden, kunnen voor een
door het bestuur bepaalde periode worden geschorst. Het geschorste
erelid, het geschorste lid of het geschorste aspirant-lid kan hiertegen in
beroep gaan bij de algemene vergadering.
GELDMIDDELEN
Artikel 14
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies der leden,
stallingsgelden, donaties, inschrijfgelden en andere gelden, alsmede
bijdragen der begunstigers, giften, subsidies, erfstellingen, legaten en
andere baten.
BESTUUR
Artikel 15
1.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal
ereleden/leden met een minimum van drie, die in functie worden
gekozen door de algemene vergadering.
2.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch
binnen vier weken, 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, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep worden gedaan.
5.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
I.
Onverminderd het bepaalde onder 11 het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een
bedrag of waarde van een in het Huishoudelijk Reglement vast
te stellen som te boven gaande;
11
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende zaken;
b. het aangaan van dadingen;
c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren
van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het
nemen van conservatoire rechtsmaatregelen, die geen
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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.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee of meer
gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanig aantekeningen te maken dat daaruit te allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op de algemene vergadering, binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging
van die termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit
en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
De algemene vergadering levert jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste 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.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
ALGEMENEVERGADERING
Artikel 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.
Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur zo
vaak het dit nodig oordeelt of op een met redenen omkleed verzoek
van tenminste vijftien leden. In dit laatste geval dient het bestuur
een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek.
De data van de algemene vergaderingen en de te behandelen
onderwerpen worden de leden tenminste zeven dagen vóór de dag
der vergadering bekend gemaakt door middel van een toegezonden
convocatie.
Tenminste éénmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van elk
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden (de
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jaarvergadering), op welke vergadering de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
a. jaarverslag;
b. financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar en de
begroting voor het komende jaar;
c. verkiezing bestuursleden;
d. benoeming van twee leden van de kascommissie, welke leden
geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
e. benoeming van bestuurscommissarissen die door het bestuur
worden belast met bepaalde taken welke binnen het
bestuursbeleid vallen.
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE
VERGADERING
Artikel 18
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle ereleden, alle
leden van de vereniging, alle aspirant-leden en alle begunstigers.
Geen toegang hebben geschorste ereleden, geschorste leden en
geschorste aspirant-leden.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
de algemene vergadering.
leder erelid en ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is,
heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd lid laten uitbrengen. Eén lid kan slechts voor één ander
lid als gemachtigde optreden.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Blanco stemmen
worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid
heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één
persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie
bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. Is bij voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer worden uitgebracht. In geval bij een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen.
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REGLEMENTEN
Artikel 19
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling of wijziging van
reglementen, die geen bepalingen mogen bevatten die met deze statuten
of de wet strijden.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 20
1.
Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de
vereniging kunnen slechts worden genomen met tenminste zestig
procent (60%) van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene
vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) van het aantal
stemgerechtigde ereleden en leden aanwezig is.
2.
Is in bedoelde vergadering het voorgeschreven aantal ereleden en
leden niet aanwezig, dan kunnen in een volgende vergadering, te
houden tenminste zeven dagen doch maximaal vier weken na de
eerste vergadering, ongeacht het aantal dan
aanwezige
stemgerechtigde ereleden en leden, de in het eerste lid bedoelde
besluiten genomen worden met tenminste zestig procent (60%) van
de geldig uitgebrachte stemmen.
3.
Tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering waarop het
voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, moet een afschrift
van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats ter inzage liggen, tot na de afloop
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
4.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt.
5.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de
gewijzigde statuten neer te leggen ten
kantore van
het
Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
6.
Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden
ingeschreven de naam, de voornamen, de geboortedatum, de
woonplaats en het adres van de bestuursleden die de vereniging in
en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.
7.
Een voorstel tot ontbinding van de vereniging moet minstens
veertien dagen voor de hierover te houden algemene vergadering ter
kennis van de leden worden gebracht. Bij het besluit tot ontbinding
bepaalt de algemene vergadering wie met de liquidatie belast zal
worden.
8.
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten
tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door
de algemene vergadering aan te wijzen doel.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN A KTE
in minuut is verleden te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op de

