
Statuten Zeil- en motorbootafdeling (ARZV-Z/M)  
 

 
 
 
NAAM EN ZETEL. 
 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam "ALKMAARSCHE ROEI- EN ZEILVEREENIGING, ZEIL- EN 
MOTORBOOTAFDELING" (ARZV-Z/M), hierna te noemen "de vereniging". 
Zij is een voortzetting van de zeil- en motorbootafdeling van de op achttien april negentienhonderd tien 
opgerichte Alkmaarsche Roei- en Zeilvereeniging. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Zij heeft haar zetel te Alkmaar. 
 
DOEL. 
 
Artikel 2. 
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport en in het bijzonder 

de zeil- en motorbootsport. 
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
 a. het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie en bijbehorende middelen; 
 b. het organiseren van wedstrijden en tochten en het verzorgen van instructie; 
 c. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen; 
 d. het samenwerken met andere verenigingen die een overeenkomstig of nagenoeg overeenkomstig doel 
  nastreven; 
 e. andere middelen, die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
LEDEN. 
 
Artikel 3. 
De vereniging onderscheidt haar leden in: 
a. gewone leden; 
b. jeugdleden; 
c. ereleden. 
 
Artikel 4. 
1. Gewoon lid kan zijn de natuurlijke persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige 

leeftijd heeft bereikt. 
2. Buitengewoon lid kan zijn de natuurlijke persoon, die voldoet aan de door de algemene vergadering 

daartoe vast te stellen maatstaven. De vereniging kan meerdere categorieën buitengewone leden 
onderscheiden. 

3. Jeugdlid kan zijn de natuurlijke persoon, die bij aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd 
nog niet heeft bereikt. 

4. Erelid is de natuurlijk persoon die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd wegens zijn 
verdiensten voor de vereniging of wegens het feit dat hij zich ten behoeve van het doel dat de vereniging 
nastreeft bijzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid van 
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen vereist. Een erelid kan tegelijkertijd ook gewoon lid zijn. 

 



Artikel 5. 
Buitengewoon leden, jeugdleden en ereleden zijn geen leden in de zin van de wet; zij hebben geen andere 
rechten en verplichtingen dan die hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 
 
Artikel 6. 
De algemene vergadering stelt in een reglement regels vast inzake de rechten en verplichtingen voor iedere 
categorie leden. 
 
Artikel 7. 
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen, alsmede de 
aantekening van het soort lidmaatschap. 
 
TOELATING 
 
Artikel 8. 
Het bestuur besluit omtrent toelating van gewone leden, buitengewone leden en jeugdleden. Bij niet-
toelating kan de algemene vergadering, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen, alsnog tot toelating besluiten. 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 
 
Artikel 9. 
1.  Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. opzegging door het lid; 
 b. opzegging namens de vereniging; 
 c. ontzetting; 
 d. overlijden van het lid. 
2. Opzegging door het lid geschiedt voor één december schriftelijk bij het bestuur. 
3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van 

het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging 
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap 
te laten voortduren. 

4. Opzegging namens de vereniging van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Van een dergelijk 
besluit wordt betrokkene schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Tegen een dusdanig 
besluit staat betrokkene beroep open bij de algemene vergadering binnen dertig dagen na ontvangst van 
de kennisgeving. Een dergelijk beroep dient te worden ingediend bij het bestuur. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap 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. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene ontvangt per 
aangetekend schrijven bericht van het voorstel aan de algemene vergadering tot ontzetting uit het 
lidmaatschap, onder opgave van de redenen tot dit voorstel. Betrokkene kan binnen dertig dagen na 
ontvangst van bedoelde kennisgeving schriftelijk in verweer komen. Het verweer wordt ingediend bij het 
bestuur. Indien een verweer is ingediend wordt een afschrift, waarin het verweer woordelijk is 
opgenomen, ten huize van de secretaris van het bestuur voor de leden ter inzage gelegd, voordat een 
besluit genomen wordt. 

7. Voor opzegging door het lid of namens de vereniging dient een opzeggingstermijn van dertig dagen in 
acht te worden genomen. 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. 
Voor ontzetting uit het lidmaatschap is geen opzegtermijn vereist. 

8. Voor een besluit tot ontzetting, of een besluit tot handhaving van de opzegging namens de vereniging 
waartegen betrokkene bij de algemene vergadering in beroep is gegaan, is een meerderheid van 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. 

 



Artikel 10. 
1. 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. 
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
JAARLIJKSE BIJDRAGE. 
 
Artikel 11. 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte 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. 

 
BENOEMING EN SAMENSTELLING BESTUUR. 
 
Artikel 12. 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Het bestuur wordt uit de gewone leden benoemd. De voorzitter wordt in functie 
benoemd. Een persoon kan, behoudens bijzondere omstandigheden, niet meer dan één van deze functies 
tegelijkertijd bekleden. Het bestuur kan uit haar midden voor deze functies plaatsvervangers aanwijzen. 

2. Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering. Kandidaten worden voorgedragen door het 
bestuur. De kandidatuur wordt bij de oproeping van de vergadering vermeld. Tegenkandidaten kunnen tot 
tenminste vijf dagen voor aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden 
ingediend. Een dergelijke kandidatuur wordt gemeld bij het bestuur. Het bestuur doet onmiddellijk 
mededeling van een ingediende tegenkandidaat, bij de oproeping van de vergadering, of indien deze 
oproeping al is geschied, door het ophangen van een mededeling op een gebruikelijke plaats. 

3. Artikel 20 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. 
4. De bestuursleden nemen zitting voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn ten hoogste 

twee maal terstond herbenoembaar. 
 Een persoon die gedurende drie achtereenvolgende termijnen zitting heeft genomen in het bestuur kan 

eerst na tenminste een jaar, gerekend vanaf de datum van zijn aftreden, wederom worden benoemd; een 
dergelijke benoeming wordt gelijk gesteld aan de benoeming van een persoon die nog niet eerder deel 
heeft uitgemaakt van het bestuur. 

 Het bestuur stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast, conform de bepalingen van dit lid. Wordt een 
bestuurslidmaatschap tussentijds beëindigd, dan wordt een vervanger benoemd voor de resterende 
periode conform het rooster. Deze periode wordt beschouwd als een eerste zittingstermijn. 

5. Indien het aantal bestuursleden onder de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht 
zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. Indien geen bestuursleden meer in functie zijn, dan dient 
een nieuw bestuur te worden benoemd door de algemene vergadering. 

6. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 



BIJEENROEPING VAN DE BESTUURSVERGADERING. 
 
Artikel 13. 
1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee andere 

bestuursleden dit nodig achten. 
2. De vergaderingen worden, behoudens in spoedeisende gevallen, tenminste zeven dagen tevoren door de 

secretaris bijeen geroepen. De oproepingen geschieden schriftelijk of mondeling aan het adres van iedere 
bestuurder. De oproepingen vermelden datum, aanvangstijdstip, plaats van de vergadering en de te 
bespreken onderwerpen. Een mondelinge oproep geldt alleen indien aan het gestelde in dit lid is voldaan 
en er redelijkerwijs door geen enkel bestuurslid kan worden getwijfeld omtrent de inhoud van de oproep. 

 Wordt door de secretaris aan een verzoek van de voorzitter of twee andere bestuursleden tot het 
bijeenroepen van een vergadering binnen drie weken geen gevolg gegeven, dan hebben verzoekers het 
recht de vergadering zelf bijeen te roepen, met inachtneming van de daarvoor vereiste formaliteiten. 

 
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 
 
Artikel 14. 
1. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de 

voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als 
voorzitter van de vergadering op. 

2. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of door een 
van de andere aanwezigen, daartoe door de voorzitter aangezocht. De notulen worden vastgesteld door 
het bestuur en ter bevestiging hiervan ondertekend door de voorzitter en de notulist. 

3. Ieder bestuurslid heeft ter vergadering het recht tot het uitbrengen van één stem. 
4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig 

is of vertegenwoordigd is. Bij afwezigheid kan het betreffende bestuurslid een ander bestuurslid 
machtigen, met dien verstande dat een bestuurslid slechts door één ander bestuurslid kan worden 
gemachtigd. 

5. Een eenstemmig besluit van alle bestuursleden, ook al is het bestuur niet in vergadering bijeen, heeft 
dezelfde kracht als een besluit van het bestuur. Dit besluit moet bekrachtigd worden in de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 
onderwerpen, 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 vergaderingen of een daarmee 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

7. Op de besluitvorming van het bestuur is artikel 20 leden 3, 4,5 en 6 van overeenkomstige toepassing. 
 
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING. 
 
Artikel 15. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen 

uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld aan een ander verbindt.  

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend of het ter leen 
opnemen van gelden, waaronder niet begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 



5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden. 



EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. 
 
Artikel 16. 
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een 

schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag of verlenging van de 
schorsing eindigt door verloop van deze termijn. Tot verlenging van de schorsing kan worden besloten, 
tenzij hiermee een aaneengesloten periode van schorsing van twaalf maanden wordt overschreden. 

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 
 a. het verlopen van de benoemingstermijn; 
 b. tussentijdse opzegging door het bestuurslid; 
 c. de beëindiging van het gewoon lidmaatschap van het bestuurslid; 
 d. het overlijden van het bestuurslid. 
 
ALGEMENE VERGADERING. 
 
Artikel 17. 
1. Aan de algemene vergadering, ook (algemene) ledenvergadering genoemd, komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de statuten of de wet aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de 

voorjaarsvergadering - gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde het jaarverslag en 
de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 21 met het verslag van de commissie van controle. 

3. Bovendien wordt jaarlijks, bij voorkeur tussen 1 augustus en 31 december, een algemene vergadering - 
de najaarsvergadering - gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde de door het 
bestuur opgestelde begroting voor het komende boekjaar en de benoeming van de commissie van 
controle voor het lopende boekjaar. 

4. Een algemene vergadering kan voorts zo vaak worden gehouden als het bestuur dit nodig acht. 
5. In elke algemene vergadering kunnen aan de orde komen voorstellen van het bestuur of van de leden, 

mits aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. Een beslissing tot toelating van een persoon op 
de algemene vergadering of een besluit tot schorsing van een bestuurslid kan worden genomen zonder 
voorafgaande aankondiging. 

 
BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 
 
Artikel 18. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt door 

een schriftelijke oproeping, met vermelding van datum, aanvangstijdstip, plaats van de vergadering en de 
te bespreken onderwerpen. De oproeping wordt verzonden naar de adressen van de gewone leden, de 
buitengewone leden, de jeugdleden en de ereleden. De oproeping geschiedt tenminste veertien dagen 
voorafgaand aan de vergadering. 

2. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van tenminste 
tien gewone leden of van tenminste een/tiende van de gewone leden. Deze vergadering wordt 
bijeengeroepen met inachtneming van de daartoe vereiste formaliteiten en wordt uiterlijk dertig dagen na 
ontvangst van het verzoek gehouden. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen een oproeping heeft 
gedaan, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een 
veel gelezen dagblad of door aanschrijving van de van de gewone leden, de buitengewone leden, de 
jeugdleden, en de ereleden. 

3. Het bestuur is tevens op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van de gewone leden verplicht een 
onderwerp ter bespreking op de agenda van een algemene vergadering te plaatsen, mits dit verzoek 
tenminste dertig dagen voor de datum van de vergadering bij het bestuur is ontvangen. Het bestuur maakt 
van de bespreking van dit onderwerp melding bij de oproeping voor de vergadering. Is op het moment 
van ontvangst van het verzoek reeds een oproeping verzonden, dan wordt, tenminste veertien dagen 
voorafgaand aan de vergadering, op een daartoe geschikte locatie een mededeling opgehangen dat 
bedoeld onderwerp op de vergadering zal worden besproken. Deze mededeling wordt gelijk gesteld met 
een aankondiging bij de oproeping. 

 



TOEGANG EN STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 19. 
1. Stemrecht komt uitsluitend aan de gewone leden toe. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft ieder 

gewoon lid één stem. 
2. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid laten 

uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan één ander gewoon lid vertegenwoordigen. Een dergelijke 
machtiging wordt voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter ingediend en geldt slechts voor de 
betreffende vergadering. 

3. Toegang tot de algemene vergadering hebben: 
 a. gewone leden; 
 b. buitengewone leden; 
 c. jeugdleden; 
 d. ereleden; 
 e. leden van de commissie van controle, tijdens het verslag van haar onderzoek naar de rekening en 

verantwoording; 
 f. een ieder ander, die daartoe met toestemming van de algemene vergadering door het bestuur is 

uitgenodigd. 
 Geschorste leden hebben geen toegang, behoudens tijdens de bespreking van een hen zelf betreffend 

voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap of een opzegging namens de vereniging, of tijdens de 
behandeling van een door hen ingediend beroep op de algemene vergadering tegen hun schorsing. 

4. De in het vorige lid onder a,b,c,d en e genoemde personen hebben het recht op de algemene vergadering 
het woord te voeren. Geschorste leden hebben eveneens dit recht, gedurende de tijd dat zij zijn 
toegelaten. Ook andere toegelaten personen hebben dit recht, tenzij de algemene vergadering anders 
beslist. 

 
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 
 
Artikel 20. 
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. 

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen 
bestuurslid als voorzitter van de vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of door een 
van de andere aanwezigen, daartoe door de voorzitter aangezocht. De notulen worden vastgesteld door de 
algemene vergadering en ter bevestiging hiervan ondertekend door de voorzitter en de notulist.  

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden de besluiten genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
 Bij staking van stemming over een voorstel niet zijnde de verkiezing van personen, wordt het voorstel 

aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen over hetzelfde voorstel in die volgende 
vergadering weer, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien meerdere voorstellen over 
hetzelfde onderwerp ter tafel liggen, bij ieder voorstel de stemmen blijven staken, en verwerping van alle 
voorstellen niet mogelijk is, dan brengt de voorzitter een beslissende stem uit. 

4. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 
tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij 
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

 Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) 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 die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan kan op 
de jongste in levensjaren van die personen, geen stem meer worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming 
tussen twee personen de stemmen staken wordt de oudste in levensjaren gekozen. 



5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een stemgerechtigde aanwezige vóór de 
stemming schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige hoofdelijke 
stemming verlangt. 

6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering, dat door de vergadering 
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid hiervan 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. 

7. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen 
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 
onderwerpen, 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 vergaderingen of een daarmee 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor een wijziging 
van de statuten of ontbinding van de vereniging. 

 
BOEKJAAR, BEGROTING, REKENING EN VERANTWOORDING. 
 
Artikel 21. 
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. Het boekjaar is gelijk aan het 

verenigingsjaar. 
 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, haar jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar in het 
afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van controle van tenminste twee personen, 
die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de 
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de commissie 
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie. 

3. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de 
vereniging, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

 Het bestuur is verplicht de bescheiden als in dit artikel bedoeld tenminste zeven jaar te bewaren. 
 
LIDMAATSCHAP EN VERTEGENWOORIGING ARZV. 
 
Artikel 22. 
1. De bepalingen van dit artikel gelden zolang de vereniging lid is van de Alkmaarsche Roei- en 

Zeilvereeniging (ARZV). 
2. Voor opzegging van het lidmaatschap van de ARZV door de vereniging is een besluit van de algemene 

vergadering vereist. Een dergelijk besluit behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 Is in een vergadering niet het vereiste aantal gewone leden aanwezig, dan kan een tweede vergadering 
bijeen worden geroepen, waarin over de opzegging kan worden beslist. 

 De oproeping voor deze tweede vergadering geschiedt met inachtneming van de daartoe vereiste 
formaliteiten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering wordt melding gemaakt van het feit dat het 
een tweede vergadering betreft en dat over de opzegging een besluit kan worden genomen in een 
vergadering. 

     De tweede vergadering mag niet eerder dan veertien dagen en niet later dan negentig dagen na de eerste 
vergadering worden gehouden. 



3. De vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de ARZV is de voorzitter van het bestuur. De 
algemene vergadering kan een ander bestuurslid als vertegenwoordiger benoemen. Is de 
voorzittersfunctie vacant, dan dient de algemene vergadering een ander bestuurslid als vertegenwoordiger 
benoemen, totdat in de vacature is voorzien. De algemene vergadering kan het bestuur machtigen om uit 
haar midden een vervanger aan te wijzen die bij afwezigheid van de voorzitter de vereniging 
vertegenwoordigt.  

4. De statuten en de reglementen zoals bedoeld in artikel 24 mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig 
zijn met de statuten van de ARZV. 

 
 
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. 
 
Artikel 23. 
1. In de statuten van de vereniging kan 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 dat 
voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris 
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld tenminste veertien dagen voorafgaand aan de 
vergadering verzonden naar de adressen van de gewone leden, de buitengewone leden, de jeugdleden, en 
de ereleden. Hierbij wordt tevens medegedeeld dat het afschrift van het woordelijk opgenomen voorstel 
ten huize van de secretaris ter inzage ligt. 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 Is in een vergadering niet het vereiste aantal gewone leden aanwezig, dan kan een tweede vergadering 
bijeen worden geroepen, waarin over de statutenwijziging kan worden beslist, ongeacht het aantal 
aanwezige gewone leden.  

 De oproeping voor deze tweede vergadering geschiedt met inachtneming van de daartoe vereiste 
formaliteiten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering wordt melding gemaakt van het feit dat het 
een tweede vergadering betreft en dat over de statutenwijziging een besluit kan worden genomen, 
ongeacht het aantal aanwezige gewone leden. De tweede vergadering mag niet later dan negentig dagen 
na de eerste vergadering worden gehouden. 

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. Ook kan de algemene vergadering een ander 
hiertoe machtigen. 

5. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging. De leden 1,2 en 3 van dit 
artikel zijn van overeenkomstige toepassing. 

 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald de aanwending van een eventueel batig 
liquidatiesaldo. Deze aanwending dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de 
vereniging. In geen geval zal het liquidatiesaldo worden aangewend voor verdeling onder de leden. 

 De liquidatie en vereffening van het liquidatiesaldo wordt uitgevoerd door het bestuur of een door de 
algemene vergadering aangewezen vereffenaar of vereffenaars. Na haar ontbinding blijft de vereniging 
voortbestaan, voor zolang als dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening 
blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Na afloop van de vereffening blijven 
de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste 
vereffenaar. 

 



REGLEMENTEN. 
 
Artikel 24. 
De algemene vergadering kan een of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen. 
Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten, de wet of het bepaalde 
in artikel 22 lid 4. 
In het huishoudelijk reglement mag worden bepaald dat voor een besluit tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement een gekwalificeerde meerderheid is vereist, mits deze meerderheid niet hoger wordt gesteld dan 
twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen. 
 
SLOTBEPALINGEN. 
 
Artikel 25. 
Gedurende de tijd dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, verder te 
noemen KNWV, is ieder gewoon lid, buitengewoon lid of jeugdlid gehouden om zich aan de statuten en 
reglementen van de KNWV te onderwerpen en deze getrouwelijk na te leven. 
 
Artikel 26. 
1. Het bestuur is bevoegd aan een lid wegens het niet of niet tijdig voldoen van zijn verplichtingen jegens 

de vereniging, wegens het handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
of de KNWV, of wegens wangedrag, een boete op te leggen of het lid te schorsen. Het maximum bedrag 
voor een op te leggen boete wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Een schorsing voor 
bepaalde tijd kan voor ten hoogste twaalf maanden worden opgelegd. Een schorsing voor onbepaalde tijd 
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens 
de vereniging, ontzetting of verlenging van de schorsing eindigt door verloop van deze termijn. Tot 
verlenging van de schorsing kan worden besloten, tenzij hiermee een aaneengesloten periode van 
schorsing van twaalf maanden wordt overschreden. 

2. Tegen een in het vorige lid bedoeld besluit van het bestuur staat betrokkene beroep open op de commissie 
van beroep of, indien deze commissie niet is ingesteld, de algemene vergadering. Het beroep kan tot ten 
hoogste dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van bedoeld besluit worden ingediend. Het 
beroep heeft geen opschortende werking op een uitgesproken schorsing.  

3. De in het vorige lid bedoelde commissie van beroep kan uitsluitend worden ingesteld door de algemene 
vergadering, die ook de leden benoemt. Indien ingesteld bestaat de commissie uit tenminste drie 
personen, die geen zitting hebben in het bestuur. Is een commissie van beroep ingesteld, dan staat geen 
verder beroep open op de algemene vergadering. De commissie van beroep heeft geen bevoegdheid 
inzake besluiten als bedoeld in artikel 9. 

 
Artikel 27. 
In alle gevallen, waarin de statuten, de reglementen van de vereniging of de wet niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
 


