Tekst van de

STATUTEN

WATERSPORTVERENIGING
"DE REMMING"

N.B. Deze tekst van de statuten is conform de akte van statutenwijziging welke op 18 oktober 1999
is verleden voor notaris mr J.T. Lamers te Zaanstad. De notariële akte ligt er inzage bij het
secretariaat.
Deze tekst is onder verantwoordelijkheid van het bestuur overgenomen uit de hiervoor
genoemde akte en verschilt alleen wat betreft de opmaak. Ingeval onverhoopt toch een
verschil zou blijken, geldt uiteraard de tekst van de noariële akte.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: WATERSPORTVERENIGING “DE REMMING”.
Zij is opgericht op 14 juni1993 en heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel: de beoefening van de watersport te bevorderen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het primair ten behoeve van de leden aanbrengen en het instandhouden van een
jachthaven en andere accommodatie, al dan niet in eigen beheer;
b) het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen
en lezingen;
c) het organiseren van tochten en andere evenementen;
d) het samenwerken met andere organisaties;
e) andere middelen die voor het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent leden, ere-leden, gezinsleden, partnerleden, jeugdleden en
donateurs.
2. Ere-leden, jeugdleden, partnerleden en donateurs zijn geen leden in de zin van artikel
38 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben geen stemrecht.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden, de ereleden, de gezinsleden, de partnerleden, de jeugdleden alsmede die van de donateurs
zijn opgenomen.
Artikel 5
1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Ere-leden zijn zij die op voordracht van het bestuur of van de Algemene Vergadering
als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten
voor de vereniging of vanwege het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de
vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
3. Gezinsleden zijn leden van de vereniging die deel uitmaken van de huishouding
waartoe ook een ander lid behoort.
4. Partnerleden zijn de echtgenoten of partners van leden van de vereniging. Leden
hebben het recht hun echtgenote/echtgenoot of partner als zodanig bij het bestuur
schriftelijk aan te melden.
5. Jeugdleden kunnen zijn personen in de leeftijdscategorie van zes tot achttien jaar.
6. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de
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vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering te bepalen
minimale jaarlijkse bijdrage.
7. Ere-leden, partnerleden, jeugdleden en donateurs hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten en het Huishoudelijk
Reglement zijn toegekend en opgelegd.
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, gezinsleden en jeugdleden.
2. Bij zijn beslissing omtrent toelating, kan het bestuur zich laten bijstaan, bijvoorbeeld
door een commissie als bedoeld in artikel 14, lid 4.
3. Bij niet-toelating kan de afgewezene daartegen beroep instellen bij de Algemene
Vergadering. Deze kan alsnog tot toelating besluiten.
4. Bij toelating van een nieuw lid kan een éénmalig entreegeld verschuldigd zijn dat
door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a) door overlijden van het lid;
b) door opzegging door het lid;
c) door opzegging door de vereniging;
d) door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan de secretaris.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door het bestuur
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de
statuten en het Huishoudelijk Reglement aan het lidmaatschap zijn gesteld,
waaronder begrepen het voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging door het bestuur geschiedt bij aangetekende brief en heeft onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg. Betrokkene is bevoegd binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene
Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene
geschorst.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden wanneer een lid handelt of
heeft gehandeld in strijd met de statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten
van de vereniging, en/of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt casu quo heeft
benadeeld. De ontzetting geschiedt bij besluit door de Algemene Vergadering met
ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte rechtsgeldige stemmen.
Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis
gesteld.
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5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft de jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar voor
het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 2:36 lid 3 van het
Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van het lidmaatschap niet
onttrekken aan het besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard
van de leden wordt verzwaard, behoudens het in lid 2 van voornoemd artikel
bepaalde.

RECHTEN VAN GEWONE LEDEN, ERE-LEDEN,
PARTNERLEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS
Artikel 8
1. Leden hebben toegang tot alsmede spreek- en stemrecht op de Algemene Vergaderingen. Zij kunnen worden gekozen tot lid van het bestuur en/of van commissies
van de vereniging en hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de
vereniging.
2. Ere-leden hebben het recht de Algemene Vergaderingen van de vereniging bij te
wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht
uitoefenen. Ere-leden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging en zijn dan
als zodanig bevoegd alle ledenrechten uit te oefenen.
3. Jeugdleden hebben het recht deel te nemen aan voor hen door het bestuur opengestelde activiteiten en evenementen die door de vereniging worden georganiseerd. Zij
hebben evenwel geen toegang tot Algemene Vergaderingen, behoudens in gevallen
waarin zij daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.
4. Partnerleden hebben het recht deel te nemen aan alle door de vereniging
georganiseerde activiteiten en evenementen; zij hebben toegang tot en spreekrecht op
Algemene Vergaderingen; zij kunnen worden gekozen tot lid van commissies met
uitzondering van de Kascontrole-commissie en zijn stemgerechtigd bij afwezigheid
van het lid van wie zij de echtgenoot, de echtgenote of de partner zijn.
5. De rechten of verplichtingen van jeugdleden, partnerleden en donateurs kunnen te
allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging
namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

GELDMIDDELEN
Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a) contributies en entreegelden van de leden;
b) havengelden, borgsommen en bijdragen voor door de vereniging geleverde
goederen en/of diensten;
c) bijdragen van donateurs;
d) subsidies;
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e) verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
f)
toevallige baten.
2. Het bestuur van de vereniging kan een erfstelling niet anders aanvaarden dan onder
voorrecht van de boedelbeschrijving.
Artikel 10
1. De leden, gezinsleden, jeugdleden en partnerleden zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse contributie die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Voor
de verschillende categorieën kunnen verschillende contributies worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie te verlenen.

BESTUUR
Artikel 11 Samenstelling en benoeming
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven door de Algemene Vergadering
vast te stellen aantal van ten minste vijf personen en deze worden door de Algemene
Vergadering benoemd. De benoeming geschiedt uit leden.
2. Echtgenoten of partners dan wel bloed- of aanverwanten in rechte lijn kunnen niet
gelijktijdig deel uitmaken van het bestuur.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten, gedaan
door het bestuur of door ten minste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de Algemene Vergadering meegedeeld. Een voordracht door
de hiervoor bedoelde groep leden moet uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Het bestuur is verplicht wijzigingen in de samenstelling van het bestuur en/of wijziging van de tekenbevoegdheden van de vereniging neer te leggen ten kantore van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel
heeft.
Artikel 12 Bestuursfuncties
De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen. Het bestuur
wijst uit zijn midden de overige bestuursfuncties toe, waaronder in ieder geval een
secretaris, een penningmeester en een havencommissaris. Het bestuur kan voor
voorzitter, secretaris, penningmeester en havencommissaris uit zijn midden een
plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Artikel 13 Aftreden bestuursleden
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding.
2. Het aftredende bestuurslid is niet herkiesbaar wanneer:
1) hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt of,
2) hij reeds tweemaal is herkozen.
Een en ander behoudens ontheffing van de Algemene Vergadering.
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3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
2) door schriftelijk bedanken;
3) door het verlies van handelingsbekwaamheid;
4) door overlijden.
4. Elk bestuurslid kan, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, 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
deze termijn.
Artikel 14 Bestuurstaak
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van het
bepaalde in artikel 15.
2. Het bestuur is met goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring,
alsook het huren en verhuren van registergoederen en te besluiten tot het aangaan 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 ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden geen beroep worden gedaan.
De goedkeuring van de Algemene Vergadering is tevens vereist voor het besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten van geldleningen of kredietovereenkomsten.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden 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.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en
waarvan de leden door het bestuur uit de kring der leden van de vereniging worden
benoemd.
Artikel 15 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging in en buiten rechte komt bovendien toe aan
ten minste twee bestuursleden gezamenlijk, waarvan één de voorzitter, de secretaris
of de penningmeester is.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16 Bevoegdheden
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn toegekend.
2. Leden, ere-leden en partnerleden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en
spreekrecht. Jeugdleden hebben alleen op uitnodiging door het bestuur toegang tot
een Algemene Vergadering en spreekrecht. Behoudens tot vergaderingen genoemd in
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3.
4.
5.
6.

artikel 7 lid 3. heeft een geschorst lid alsmede het eventuele partnerlid van een
geschorst lid geen toegang tot de Algemene Vergadering.
Over toelating van andere dan de in lid 2. bedoelde personen beslist de Algemene
Vergadering.
Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Een stemgerechtigd lid dat niet aanwezig is op de Algemene Vergadering en waarvan
evenmin het eventuele partnerlid aanwezig is op die vergadering, kan een ander
stemgerechtigd lid schriftelijk machtigen voor hem te stemmen. Een gemachtigde kan
niet meer dan drie leden op deze wijze vertegenwoordigen.

Artikel 17 Oproeping
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door
een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, waarin de agendapunten worden vermeld.
2. Behalve de in artikel 18 en 19 bedoelde Algemene Vergaderingen zullen gewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste één/tiende van het totale aantal leden van de
vereniging dat in de Algemene Vergadering stemgerechtigd is.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering te houden binnen een termijn van vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door
het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene
Vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de
vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.
Artikel 18 Jaarvergadering
1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een statutaire Algemene
Vergadering gehouden, genaamd de “Jaarvergadering”, behoudens verlenging van
deze termijn door de Algemene Vergadering.
2. In deze vergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in
de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten
en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor.
3. De in artikel 19 genoemde Kascontrole-commissie brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Artikel 19 Najaarsvergadering
1. Uiterlijk één maand voor afloop van elk verenigingsjaar wordt een statutaire
Algemene Vergadering gehouden, genaamd de “Najaarsvergadering”.
2. In de in lid 1 bedoelde vergadering benoemt de Algemene Vergadering een Kascontrole-commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur en die evenmin echtgenoot/echtgenote of partner dan wel bloed- of aanverwante in rechte lijn mogen zijn van één of meer bestuursleden.
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3. Het bestuur is verplicht aan de Kascontrole-commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te
tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de Kascontrole-commissie zich door een deskundige doen
bijstaan.
5. De last van de Kascontrole-commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere Kascontrole-commissie.
Artikel 20 Besluitvorming
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter die de
vergadering leidt, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Het zelfde 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 stemgerechtigde leden of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de Algemene Vergadering anders
besluit. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
4. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
5. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgeno(o)t(e)/partner of één
van zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn betreffen.
6. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden.
Staken de stemmen wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Bij verkiezing van personen is hij/zij gekozen die de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het
grootste aantal en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben
verkregen, en is hij/zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de
stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 21 Leiding en verslaglegging
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger, 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.
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2. Van het op de Algemene Vergadering verhandelde worden door de secretaris, of door
een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt, welke in
de eerstvolgende Algemene Vergadering worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de Algemene
Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin 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 ten minste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Voorts zijn zij gehouden een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen bij oproeping tot de in lid 1 van dit
artikel bedoelde vergadering te voegen.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Vergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Kan in een tot wijziging van de statuten bijeengeroepen Algemene Vergadering niet
worden voldaan aan het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dan wordt dienovereenkomstig het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel een nieuwe Algemene
Vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden een besluit omtrent de voorgestelde statutenwijziging kan worden genomen, eveneens met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 23
1. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24
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1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering
genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waar ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
2. Bij gebreke van het in lid 1. genoemde quorum, kan ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden tot ontbinding worden
besloten op een volgende, tenminste veertien dagen, doch uiterlijk dertig dagen na de
eerste, te houden Algemene Vergadering met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden.
4. Bij een eventueel batig saldo zal de vereniging haar vermogen dienen te vereffenen
alvorens tot ontbinding over te gaan. Het saldo zal worden aangewend voor door de
Algemene Vergadering te bepalen doeleinden welke in overeenstemming zijn met het
doel van de vereniging.
5. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25
1. De Algemene Vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven
omtrent alle onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten.

KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND
Artikel 26
Gedurende de tijd dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport
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Verbond, is ieder lid van de vereniging dat deelneemt aan wedstrijden en/of andere
activiteiten van dit Verbond of van andere bij dit Verbond aangesloten verenigingen,
onderworpen aan de statuten en reglementen van voornoemd Verbond.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 27
De vereniging kan, voorzover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, in naam
van de leden rechten bedingen; zij kan namens de leden tot handhaving van de
bedongen rechten in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van
schadevergoeding.
Artikel 28
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Het legt van
zijn besluit verantwoording af op de eerstvolgende of een bijzondere daartoe bijeen te
roepen Algemene Vergadering.

