STATUTEN
Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Brouwershaven".
Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Brouwershaven.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;
b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
c. het verkrijgen en in standhouden van de nodige accommodatie;
d. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel
nastreven;
e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Leden
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de éénentwintig jarige leeftijd hebben
bereikt.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk, met dien verstande:
a. dat het lidmaatschap na verkregen toestemming van het bestuur krachtens erfrecht kan
overgaan op echtgeno(o)t(e) danwel geregistreerd partner dan wel op een bloed- of
aanverwant tot in de tweede graad van een overleden lid;
b. dat het bestuur kan besluiten dat het lidmaatschap op een daartoe strekkend verzoek van
een lid overgaat op zijn (gewezen) echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner dan wel op
een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, indien de omstandigheden dit, zulks
uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, rechtvaardigen.

Jeugdleden en begunstigers
Artikel 5
1. Jeugdlid is de persoon die aan de activiteiten van de vereniging deelneemt en zich als jeugdlid
en niet als gewoon lid heeft aangemeld, waarvan het jeugdlidmaatschap, onverminderd het
bepaalde in artikel 7 van de statuten, eindigt per het einde van het kalenderjaar waarin hij de
leeftijd van vierentwintig jaar heeft bereikt of zoveel eerder als het jeugdlid op zijn verzoek
het gewone lidmaatschap verkrijgt.
2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met
een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
3. Jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Toelating / Register
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.
2. Bij niet toelating tot lid of jeugdlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen alsmede de adressen bedoeld
in artikel 20 lid 2 van alle jeugdleden en begunstigers zijn vermeld en waaraan door het
bestuur alle correspondentie, waaronder convocaties, facturen en rekeningen rechtsgeldig
kunnen worden verzonden.
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Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 2:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook 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 van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris;
opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. 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.
4. 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.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het desbetreffende lid wordt
van het besluit tot ontzetting met opgave van redenen en onder bijvoeging van het
bepaalde in dit artikel per aangetekende brief in kennis gesteld.
6. Van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap door het bestuur staat het
desbetreffende lid binnen twee maanden na dagtekening van de in lid 5, van dit artikel
bedoelde aangetekende brief beroep open op de ledenraadcommissie als bedoeld in
artikel 22. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het desbetreffende lid
geschorst. Hij wordt ten spoedigste van het besluit van de ledenraadcommissie met
opgaaf van redenen in kennis gesteld. Wordt het beroep door de ledenraadcommissie
gehonoreerd dan eindigt de schorsing van het desbetreffende lid en is daarmede de
ontzetting ongedaan gemaakt. Wordt het beroep door de ledenraadcommissie niet
gehonoreerd dan is de ontzetting van het desbetreffende lid definitief.
7. Een geschorst lid kan gedurende de schorsing de krachtens de wet of deze statuten aan zijn
lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen, met dien verstande dat gedurende de
schorsing:
a. hij de hem door de vereniging toegewezen ligplaats mag blijven gebruiken, en
b. zijn eventuele vermelding op de wachtlijst ligplaatsen niet wordt doorgehaald.
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 8
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger 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.
Jaarlijkse bijdragen
Artikel 9
1. De leden, de jeugdleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden 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.
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Rechten van jeugdleden en begunstigers
Artikel 10
1. Aan jeugdleden komen, voor zover daarvan in deze statuten niet is afgeweken, dezelfde
rechten toe verbonden aan een gewoon lidmaatschap. Aan jeugdleden komt niet toe het recht
op een ligplaats in de haven. Begunstigers hebben het recht de door de vereniging
georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen
2. Het bestuur is bevoegd ten aanzien van jeugdleden beperkingen op te leggen met betrekking
tot het gebruik van het clubhuis.
Bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste
vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Naast leden zijn ook de
echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner van een lid tot bestuurslid benoembaar.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde
groep van leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in haar keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - schorsing
Artikel 12
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op
te maken rooster van aftreden. Het aftredend bestuurslid is, met inachtneming van het
bepaalde in de volgende zin, herbenoembaar.
Een aftredend bestuurslid kan slechts voor een volgende termijn aaneensluitend worden
herbenoemd indien een besluit tot voordracht daartoe van het bestuur als bedoeld in artikel
11, lid 2 wordt genomen met unanimiteit van alle overige bestuursleden. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur
Artikel 13
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan.
Het bestuur kan voor de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een
plaatsvervanger aanwijzen.
Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit het bestuur met volstrekte
meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden.
3. Een gelijktijdige telefonische -of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle
bestuursleden wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een
bestuursvergadering te vormen tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet.
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De door de voorzitter van het bestuur gewaarmerkte besluitenlijst van het verhandelde
vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle
noodzakelijke formaliteiten.
Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk - daaronder
begrepen elk elektronisch voor schriftelijke weergave vatbaar medium - worden genomen,
mits alle leden van het bestuur in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich
tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent 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.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige zin bedoelde voorstel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
van de aanwezige bestuursleden of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een bestuurslid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een besluitenlijst
opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf 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 een of meer commissies.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
strekkende tot:
a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan
de vereniging verleend bankkrediet;
c. vervreemding of overdracht van zaken en / of rechten betreffende de exploitatie van de
jachthaven Brouwershaven, in welke vorm dan ook.
Onder de goedkeuring van besluiten als bedoeld onder letter c van dit lid zijn niet begrepen
besluiten met betrekking tot de exploitatie van passantenligplaatsen in de haven van
Brouwershaven.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging
vertegenwoordigd door:
a.
de voorzitter samen met een ander bestuurslid; dan wel
b.
de penningmeester samen met een ander bestuurslid.
Het bestuur is bevoegd één of meer van haar bestuursleden te machtigen de vereniging te
vertegenwoordigen in de bij die machtiging omschreven rechtshandelingen.
Boekjaar, Administratie, Jaarverslag, Rekening en Verantwoording
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig 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.
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3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, 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 bestuur legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van
één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. Tenzij de algemene vergadering een accountant heeft benoemd, benoemt de algemene
vergadering jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van twee personen, die
geen deel uitmaken van het bestuur.
5. Het bestuur is verplicht aan de accountant dan wel de commissie alle door hem/haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, hem/haar desgewenst de activa te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie of een accountant.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 ten minste gedurende de
wettelijke termijn te bewaren.
Algemene vergaderingen
Artikel 16
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, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag
van de accountant dan wel van de aldaar bedoelde commissie.
b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingjaar,
tenzij een accountant is benoemd;
c.
de benoeming van de bestuursleden;
d. benoeming van de leden van de ledenraadcommissie; en
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen 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 dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige
mededelingenbord.
Toegang en stemrecht
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging en jeugdleden.
Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang tot de algemene
vergadering.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren,
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Ieder gewoon lid dat niet geschorst is heeft tien stemmen. Ieder jeugdlid dat niet geschorst is
heeft één stem.
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
Een gemachtigde kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen.
6. Het bestuur kan besluiten dat ieder lid bevoegd is door middel van een elektronisch
communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering. Voor de
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deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat het lid via
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
7. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
8. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste
dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht.
Voorzitterschap en notulen
Artikel 18
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 zelve.
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 een bestuurslid worden
ondertekend.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. 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.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. 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 één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben gekregen
en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
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9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al
heeft geen oproeping plaats gehad, of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is
enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
10. Een besluit tot goedkeuring als bedoeld in artikel 14 lid 4 met betrekking tot vervreemding
van een registergoed, voor zover dit een onroerende zaak betreft, alsmede met betrekking tot
een besluit als bedoeld in artikel 14 lid 5 sub c kan slechts genomen worden met ten minste
negentig procent van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
negentig procent van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
Bijeenroeping algemene vergaderingen
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden, behoudens in het geval bedoeld in artikel 16 lid 4,
bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
ereleden, leden en jeugdleden, volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen; de dag der oproeping en die
der vergadering niet medegerekend.
2. De oproeping van leden kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de leden, die met
zodanige oproeping hebben ingestemd, voor dit doel aan het bestuur is bekend gemaakt.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 21.
Statutenwijziging
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 9, geen
verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging
woordelijk is opgenomen in het clubhuis, voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende
vergadering aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 9, ten
minste vijf en zeventig procent van de geldig uitgebrachte stemmen met dien verstande dat
een besluit tot wijziging van het bepaalde in artikel 19 lid 10, artikel 25
lid 1 alsmede onderhavig lid slechts kan worden genomen met ten minste negentig procent
van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste negentig procent
van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ledenraadcommissie
Artikel 22
1. De vereniging kent een ledenraadcommissie bestaande uit drie leden die worden
benoemd,
geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
2. Jaarlijks treedt in de jaarvergadering één lid af. Hij is onmiddellijk herkiesbaar.
3. De ledenraadcommissie heeft tot taak te oordelen in een beroep tot ontzetting uit het
lidmaatschap als bedoeld in artikel 7 lid 5 en op verzoek van een lid te oordelen over een
beslissing van het bestuur met betrekking tot een ingediende klacht.
4. De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter.
5. De commissie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin
alle leden aanwezig zijn.
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6. De commissie dient een ontzet lid, een klager alsmede het bestuur omtrent het besluit tot
ontzetting casu quo het besluit waarover de klacht gaat te horen.
Commissies
Artikel 23
Het bestuur kan een of meer andere commissies in het leven roepen. Hun bevoegdheden,
werkwijze en verantwoording worden geregeld in het huishoudelijk en andere reglementen welke
door de algemene vergadering worden vastgesteld.
Reglementen
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement en andere reglementen regelingen
geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.”
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
Ontbinding
Artikel 25
1. De vereniging kan worden ontbonden krachtens een besluit van de algemene vergadering,
genomen met ten minste negentig procent van de stemmen in een vergadering waar in ten
minste negentig procent van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering anders beslist.
3. 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.
Slotbepaling
Artikel 26
Gedurende de tijd dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, is
met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen,
eenieder die tot de vereniging toetreedt, hetzij als lid hetzij als jeugdlid gehouden zich aan de
statuten en reglementen van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond te onderwerpen en getrouwelijk na te leven.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld door een besluit van de
Algemene Vergadering van de watersportvereniging Brouwershaven van 25 oktober 2014 en
notarieel vastgelegd op 5 november 2014.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1
Alle zaken de haven betreffende zijn vastgelegd in de Havenverordening Gemeente SchouwenDuiveland en het contract betreffende het pachten van de havens.
Artikel 2
Zij die (jeugd)lid wensen te worden, geven zich hiertoe schriftelijk op bij de secretaris, met
gebruikmaking van een inschrijfformulier dat hiertoe door de vereniging ter beschikking is
gesteld. Het bestuur beslist of een persoon tot de vereniging wordt toegelaten of niet, doch
uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het formulier. Indien door de algemene vergadering
besloten is tot een tijdelijke ledenstop, dan wordt het aspirant-lid daarvan op de hoogte gesteld.
Artikel 3
Onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering beslist het bestuur in alle
gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien. Het neemt alle
maatregelen van orde. Het bestuur benoemt en ontslaat alle personen in dienst van de
vereniging.
Artikel 4
Onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Vergadering is het bestuur
bevoegd de speciale behartiging van daartoe naar het oordeel van het bestuur in aanmerking
komende belangen van de vereniging op te dragen aan een of meer leden. Het bestuur kan
daartoe regels vaststellen.
Artikel 5
De voorzitter leidt de vergadering en stelt de agenda vast. Bij afwezigheid van de voorzitter
treedt de vicevoorzitter in zijn plaats. Alle bestuursleden hebben, zowel afzonderlijk als
gezamenlijk het recht inzage te nemen van de bescheiden der vereniging, waar en in wiens
handen die zich ook mogen bevinden.
Artikel 6
De secretaris is belast met het opstellen van een besluitenlijst en de digitale opname van het
verhandelde in de Algemene Vergadering en zorgt dat in elke Algemene Vergadering een
presentielijst aanwezig is.
Artikel 7
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Het dagelijks bestuur zorgt voor een behoorlijke afwikkeling der lopende zaken
en neemt beslissingen in spoedeisende gevallen.
Artikel 8
Leden die menen zich over een bestuurslid of bestuursleden te moeten beklagen kunnen hun
klachten schriftelijk bij het bestuur indienen. Komen de klager en het bestuur niet tot een
vergelijk dan staat de klager een beroep op de ledenraadcommissie open. Tot aan de uitspraak
van de ledenraadcommissie zullen zij zich aan de besluiten of aanwijzingen van het bestuur
moeten onderwerpen opdat nimmer de goede orde verstoord wordt.
Artikel 9
Besluiten van het bestuur genomen op grond van de statuten en huishoudelijk reglement, zijn
bindend voor alle leden.
Artikel 10
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dan wel twee leden van het bestuur daarom
verzoeken.
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Artikel 11
De jaarlijkse algemene vergadering, bedoeld in artikel 16 van de statuten wordt gehouden in de
maand maart of april.
De jaarlijks te houden algemene vergadering kent tenminste de volgende agendapunten:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag van de vorige vergadering.
4. Verslag verenigingsjaar.
5. Financieel verslag over het afgesloten verenigingsjaar.
6. Accountantsverklaring, dan wel verslag kascommissie.
7. Kwijting bestuur.
8. Mutaties en/of verkiezing van bestuursleden, benoeming kascommissie tenzij een
accountant is benoemd en benoeming leden van de ledenraadcommissie.
9. Rondvraag.
10. Verwelkoming nieuwe leden.
11. Sluiting.
In de jaarlijkse najaarsvergadering te houden in de maanden oktober of november, dient naast
de agendapunten 1, 2, 3, 8, 9, 10 en 11 als hiervoor genoemd ten minste de begroting voor het
daaropvolgende jaar te worden behandeld. Andere algemene vergaderingen worden zo dikwijls
gehouden als ingevolge het bepaalde in de statuten gewenst of voorgeschreven is.
Artikel 12
Het stembureau wordt gevormd door twee leden uit de vergadering, aan te wijzen door de
voorzitter. Het stembureau beslist over de geldigheid van de stembriefjes. Stemmen van
onwaarde tellen niet mee bij de stemming.
Artikel 13
De voorzitter leidt de vergadering. Hij heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent,
dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is, voldoende is ingelicht. Hij is evenwel
verplicht verdere besprekingen toe te staan, indien de volstrekte meerderheid der aanwezige
leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
Artikel 14
De jaarlijkse bijdrage bedoeld in artikel 9 van de statuten, het liggeld, de verschuldigde
belastingen en heffingen en andere door de vereniging door te belasten bedragen, waaronder
begrepen kosten van elektra en clubhuisstrippenkaart, dienen binnen 21 dagen na factuurdatum
te zijn voldaan. Zij die in de loop van het verenigingsjaar toetreden als lid dienen de bijdrage voor
het hele jaar bij de aanmelding te voldoen. Het bestuur is bevoegd, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling hiervan af te wijken.
Indien men, na daartoe te zijn aangemaand, niet binnen 14 dagen het aan de vereniging
verschuldigde voldoet, wordt het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum verhoogd met 10%
(tien procent) alsmede de kosten van incasso en invordering. Blijft ook dan betaling achterwege,
dan wordt de nalatige uit het lidmaatschap ontzet. Bij een ontzetting uit het lidmaatschap zal de
vereniging zich alle rechten tot invordering van het verschuldigde voorbehouden. Een lid, dat uit
het lidmaatschap is ontzet, kan gedurende tien jaar het lidmaatschap niet verwerven.
Het bestuur is bevoegd om haar moverende redenen evenvermelde termijn van tien jaar te
bekorten. Van de ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur aan andere verenigingen
en instanties kennis worden gegeven.
Artikel 15
Elk lid, met uitzondering van een jeugdlid, is bij toelating tot het lidmaatschap een door de
Algemene Vergadering vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd. Op het inschrijfgeld van een
jeugdlid dat lid wordt, wordt in mindering gebracht de door hem als jeugdlid betaalde
contributiebedragen, betaald tot de datum waarop hij lid wordt, echter tot ten hoogste het
verschuldigde inschrijfgeld.
Artikel 16
Het conform artikel 15 betaalde inschrijfgeld wordt - behoudens het hierna bepaalde - nooit
gerestitueerd.
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Aan een lid wordt op zijn verzoek, gedaan in het vierde kalenderjaar na het jaar waarin hij als lid
- met verzoek om een vaste ligplaats - is toegelaten, de helft van het door hem betaalde
inschrijfgeld gerestitueerd, tenzij hem voordien door het bestuur een vaste ligplaats conform de
wachtlijst is aangeboden.
Verzoekt dit lid in dat vierde kalenderjaar niet om restitutie van inschrijfgeld dan wordt dit lid per
1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar door het bestuur op de wachtlijst ligplaatsen
vermeld in de categorie “lid met vaste ligplaats”.
Het verzoek om restitutie dient te geschieden bij aangetekende brief gericht aan het bestuur van
de watersportvereniging onder overlegging van een bewijs van betaling. Het verzoek tot restitutie
wordt aangemerkt als een mededeling tot opzegging van het lidmaatschap door het betreffende
lid. Er vindt geen vergoeding van rente plaats.
Het vorenstaande is voorts van toepassing op al diegenen die vóór 15 september 2003 lid van de
vereniging waren, zonder vaste ligplaats en met een eerste verzoek om een vaste ligplaats
conform de wachtlijst van die datum, met dien verstande dat een verzoek tot restitutie niet
eerder kan worden gedaan dan in het kalenderjaar 2006.
Contributies, clubhuisstrippenkaarten en alle overige betalingen aan de vereniging gedurende de
voorliggende periode en het lopende verenigingsjaar waarin het verzoek om teruggaaf wordt
gedaan, blijven onverkort verschuldigd en invorderbaar.
Artikel 17
Indien het bestuur het nodig oordeelt, kan zij de algemene vergadering voorstellen de jaarlijkse
bijdragen en het inschrijfgeld te wijzigen en de gewenste nieuwe bedragen in te voeren.
Artikel 18
De kasgelden kunnen worden aangewend voor elk doel, dat de doelstelling van de vereniging
beter tot zijn recht doet komen. Het initiatief ligt bij het bestuur.
Artikel 19
1. Het bestuur wijst jaarlijks de vaste ligplaatsen van de boten aan.
Het bestuur is, eventueel na overleg met de havenmeester, te allen tijde bevoegd tussentijds een
(tijdelijke) verandering aan te brengen, indien zij meent daartoe overwegende redenen te
hebben.
2. Het recht op een ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk indien het lidmaatschap
eindigt, in welk geval zijn vaartuig, na overleg met de havenmeester, voor rekening en risico
van bedoeld lid, van de steiger kan worden verwijderd.
Artikel 20
a. Een ligplaats wordt per kalenderjaar verhuurd uitsluitend aan een lid dat volledig en
onverdeeld eigenaar is van een vaartuig en uitsluitend ten behoeve van recreatief gebruik
van de ligplaats met dat vaartuig door het betreffende lid.
b. Het bestuur is niet bevoegd ligplaatsen te verhuren aan leden met een vaartuig met een
ingebouwde benzinemotor. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op die
vaartuigen waarvoor een lid voor eind 2013 voor het jaar 2014 een ligplaats van de
vereniging heeft gehuurd. Bij verkoop van bedoeld vaartuig door bedoeld lid is het
bestuur is niet bevoegd aan de nieuwe eigenaar een ligplaats te verhuren.
c. Het verkrijgen van onverdeelde eigendom (mede-eigendom) van een vaartuig krachtens
bijzondere titel kan nimmer leiden tot het verkrijgen van rechten op een ligplaats. Het
bestuur kan in bijzondere gevallen uitsluitend ten hare beoordeling van bovenstaande
regel afwijken. Zo het bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, is zij gehouden
hiervan mededeling te doen in de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd van
(aspirant) leden stukken en bescheiden op te vragen waaruit de eigendom van het
vaartuig onomstotelijk kan worden afgeleid.
d. Restitutie van liggelden wordt nimmer verleend, tenzij het bestuur in specifieke gevallen
anders beslist
e. Aan nieuwe leden wordt een ligplaats toegewezen op de volgorde van de wachtlijst.
f. Het bestuur heeft het recht in dringende gevallen af te wijken van de wachtlijst.

Pagina 11 van 15

Artikel 21
Ieder lid is verplicht voor zijn vaartuig een deugdelijke pleziervaartuigverzekering met een WAdekking van een door het bestuur vast te stellen minimum bedrag af te sluiten.
Een lid is verplicht op eerste verzoek van het bestuur kopieën van bewijsstukken van deze
verzekering en/of de betaling van de verschuldigde premie te overleggen.
Artikel 22
1. Ieder lid is verplicht zijn vaartuig af te meren met voldoende en deugdelijke landvasten van
ruim voldoende diameter en sterkte en voorzien van een afdoende bescherming tegen schavielen.
2. Het bestuur is bevoegd na kennisgeving op kosten van een lid ondeugdelijke of versleten
landvasten te (doen) vervangen indien dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is om
schade te voorkomen of te beperken. De kosten van (het aanbrengen van) landvasten worden
door de vereniging aan het lid gefactureerd. Artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 23:
1. Ieder lid is verplicht zijn vaartuig goed te onderhouden. Deze verplichting behelst in het
bijzonder het voldoende schoonhouden van het vaartuig, het (preventief) onderhoud aan o.a. de
elektrische installatie en de gasinstallatie, waaronder het tijdig (laten) vervangen van gasslangen
e.d. ter vermijding van brandgevaar.
2. Het bestuur is bevoegd na kennisgeving op kosten van een lid een verwaarloosd, vervuild
vaartuig te (doen) reinigen indien dit, nadat het lid hiertoe is aangemaand, naar het oordeel van
het bestuur gewenst is. De kosten van het reinigen van het vaartuig worden door de vereniging
aan het lid gefactureerd. Artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 24
Bij verkoop van een schip met een vaste ligplaats door een lid gedurende de loop van het
kalenderjaar mag de nieuwe eigenaar van het schip tot het einde van het lopende kalenderjaar
van de aan het lid/oude eigenaar toegewezen ligplaats gebruik maken, mits:
1. het lid/oude eigenaar het bestuur van de vereniging binnen een week na de verkoop schriftelijk
per e-mail aan info@wvbrouwershaven.nl of per aangetekende brief in kennis stelt van de naam,
het adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar en een kopie van
de polis van de pleziervaartuigverzekering van het betreffende schip gesloten ten name van de
nieuwe eigenaar overlegt, en
2. de nieuwe eigenaar van het schip binnen bedoelde week het bestuur van de vereniging
schriftelijk per e-mail aan info@wvbrouwershaven.nl of per aangetekende brief bevestigt dat hij
bekend is met alle voorschriften en verplichtingen uit de statuten en huishoudelijk reglement van
de vereniging en uit de gemeentelijke havenverordening aangaande het gebruik van de boot en
de ligplaats en hij deze onverkort zal naleven, en
3. het bestuur het gebruik van de betreffende ligplaats door de nieuwe eigenaar tot het einde van
het lopende kalenderjaar schriftelijk aan het lid/oude eigenaar en de nieuwe eigenaar heeft
bevestigd.
In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde mag, bij verkoop van een schip met een vaste
ligplaats door een lid aan een ander lid van de vereniging gedurende de loop van het kalenderjaar
dit lid/nieuwe eigenaar van het schip tot het einde van het lopende kalenderjaar van de aan het
lid/oude eigenaar toegewezen ligplaats gebruik blijven maken, mits het lid/ nieuwe eigenaar aan
het bestuur een kopie van de polis van de pleziervaartuigverzekering van het betreffende schip
gesloten ten name van het lid/nieuwe eigenaar overlegt.
Artikel 25
De schade, vermeld in art. 14 van de huurovereenkomst met de Gemeente Schouwen-Duiveland,
wordt zover zij niet door de verzekering wordt gedekt, door het bestuur op het betrokken lid
verhaald. De vereniging is nimmer aansprakelijk.
Artikel 26
Door de aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging verklaart het lid akkoord te gaan
met de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Havenverordening
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Gemeente Schouwen-Duiveland zoals deze thans en in de toekomst luiden. De aanvaarding wordt
ook geacht te zijn geschied door de enkele betaling van de contributie.
Artikel 27
De clubvlag bestaat uit de vlag van de voormalige gemeente Brouwershaven met daarin het
wapen van die voormalige gemeente.
De clubstandaard bestaat uit het wapen der gemeente Brouwershaven. De vorm hiervan is
driehoekig en de kleuren zijn zwart, wit en rood. Alle vaartuigen van de leden zijn verplicht deze
clubstandaard te voeren, met dien verstande dat de voorzitter een rechthoekige standaard kan
voeren, de secretaris een rechthoekige standaard met een witte bal in het rode vlak langs de
broeking en de overige bestuursleden twee witte ballen, een in de rode bovenhoek en in de
zwarte onderhoek langs de broeking.
Artikel 28
Het bestuur draagt zorg dat de geldende statuten, huishoudelijk reglement en andere
reglementen van de vereniging en de Havenverordening Gemeente Schouwen-Duiveland aan de
website van de vereniging zijn gekoppeld.
Slot
Het huishoudelijk reglement, voor het eerst vastgesteld op 17 november 1979 is laatstelijk
gewijzigd krachtens een besluit van de algemene vergadering van 28 november 2020.
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COMMISSIE REGLEMENT
Artikel 1
Een commissie bestaat uit twee of meer personen.
Artikel 2
Het bestuur benoemt, voor zover zulks op grond van de statuten niet is voorbehouden aan de
algemene vergadering, in overleg met de commissie, de leden van een commissie en is te allen
tijde bevoegd, na overleg met de commissie, ieder lid te schorsen of te ontslaan.
Het bepaalde in de vorige zin is derhalve niet van toepassing op de ledenraadcommissie en de
kascommissie.
De commissie is bevoegd aan het bestuur voordrachten te doen tot de benoeming van
commissieleden.
Artikel 3
Het bestuur stelt de taak van de commissie vast.
Het bestuur staat, desgevraagd, de commissie met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de commissie zich naar het belang van de
vereniging.
Artikel 4
Het bestuur verstrekt alle inlichtingen aan de commissie die zij verlangt voor de uitvoering van
zijn taak.
Artikel 5
Het bestuur benoemt uit de leden van de commissie, de commissie gehoord, een voorzitter. Het
bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op de ledenraadcommissie.
De commissie benoemt uit zijn midden een secretaris.
Artikel 6
De commissie vergadert zo dikwijls het bestuur, de voorzitter van de commissie danwel twee
leden van de commissie dit nodig acht.
De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door of namens de
voorzitter van de commissie, en in geval van belet of ontstentenis door een van de leden van de
commissie met inachtneming van een oproepingstermijn van ten miste zeven dagen, een en
ander tenzij het bestuur de vergadering bijeenroept.
De voorzitter kan in spoedeisende gevallen, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, de termijn
verkorten tot drie dagen.
De leden van de commissie kunnen zich door een ander lid van de commissie – mits zij daarvan
de voorzitter vooraf in kennis stellen – doen vertegenwoordigen.
Tenzij het bestuur de commissievergadering bijeenroept, woont het bestuur desgevraagd de
vergadering van de commissie bij; het bestuur heeft alsdan een adviserende stem.
Artikel 7
De commissie besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen
van alle in functie zijnde leden.
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de commissie doorslaggevend mits de
commissie tenminste uit drie leden bestaat.
Artikel 8
Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle
commissieleden wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een
commissievergadering te vormen tenzij een lid van de commissie zich daartegen verzet.
De door de voorzitter van de commissie gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen
voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke
formaliteiten.
Besluiten van de commissie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk - daaronder
begrepen elk elektronisch – voor schriftelijke weergave vatbaar medium - worden genomen, mits
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alle leden van de commissie in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze
wijze van besluiten verzet.
Artikel 9
Van alle besluiten van de commissie, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden
hetzij notulen hetzij besluitenlijsten opgemaakt welke in kopie aan de secretaris van het bestuur
ter kennisneming van het bestuur en voor archivering worden toegezonden.
Artikel 10
Wanneer de commissie van enig besluit van de commissie wil doen blijken is de ondertekening
van het stuk, waarin het besluit is vervat, door de voorzitter voldoende.
Artikel 11
Commissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn te allen tijde
herbenoembaar.
Artikel 12
Indien door enige omstandigheid een of meer leden van de commissie komen te ontbreken
vormen de overige leden, zolang ten minste twee leden in functie zijn, een bevoegde commissie
die alsdan zo spoedig mogelijk in de vacature moet laten voorzien.
Artikel 13
Op verzoek van een commissie kan het bestuur aan een commissie een budget ter beschikking
stellen, gebaseerd op een door de commissie aan het bestuur over te leggen onderbouwde
begroting.
Artikel 14
De begroting behoeft de goedkeuring van het bestuur.
Alle uitgaven van de commissie dienen uitsluitend te geschieden via de boekhouding van de
vereniging. Alle inkomsten dienen te worden geïnd middels een bankrekening ten name van de
vereniging.

Vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 12 april 2003, laatstelijk gewijzigd krachtens
een besluit van de algemene vergadering van 3 november 2007
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