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STATUTEN CULEMBORGSE WATERSPORTVERENIGING DE HELLING

Naam, Zetel, Duur
Artikel 1.
1.
De vereniging draagt de naam Culemborgse Watersportvereniging De Helling, afgekort: W.V. De
Helling.
2.
Zij is gevestigd te Culemborg
3.
De vereniging is opgericht op vier juli negentienhonderd een en vijftig en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.

Vlag
Artikel 2.
1.
De verenigingsvlag wordt gevormd door een geel veld boven een rood veld, met in het midden daarvan
een zwarte letter H.

Doel
Artikel 3.
1.
De vereniging stelt zich ten doel, het behartigen van alle belangen aangaande de watersport en
waterrecreatie.
2.
Zij tracht dit te bereiken door:
a. het verkrijgen, verbeteren en behouden van geschikte ligplaatsen voor de schepen van de leden,
tegen een prijs die in een werkelijke verhouding staat tot de waarde van de ligplaatsen;
b. het stichten en in stand houden van een verenigingsonderkomen;
c. het organiseren en mede-organiseren van wedstrijden en/of tochten;
d. het geven van voorlichting op het gebied van de watersport in al zijn aspecten, alsmede het hulp
bieden aan de leden bij hun activiteiten op dit gebied;
e. het houden van lezingen, cursussen en andere bijeenkomsten;
f. het onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse organisaties en/of instanties van
gelijke interesse;
g. het bevorderen van de veiligheid bij het varen in alle opzichten;
h. het wekken van belangstelling voor, alsmede de medewerking aan de zorg voor de kwaliteit van het
milieu in, op en aan het water;
i. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk worden geacht.

Leden
Artikel 4.
1.
De vereniging kent de volgende categorieën van leden:
a. gewone leden;
b. ere leden;
c. jeugdleden;
d. donateurs.
2.
Gewone leden zijn natuurlijke personen,die tot het lidmaatschap zijn toegelaten en de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt, of rechtspersonen die als lid zijn toegelaten.
Natuurlijke personen die niet bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten hebben toestemming
van hun wettige vertegenwoordiger nodig om lid te kunnen worden.
3.
Ereleden zijn personen die zich, hetzij voor de vereniging, hetzij voor de watersport in het algemeen,
verdienstelijk hebben gemaakt en die op grond van een bestuursvoordracht door een
ledenvergadering als zodanig voor het leven worden benoemd.
Voor zover deze personen voortkomen uit het ledenregister van de vereniging hebben zij dezelfde
rechten als gewone leden.
Ereleden, niet voortkomend uit het ledenregister van de vereniging hebben geen stemrecht.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
4.
Jeugdleden zijn personen welke de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
Zij hebben in de algemene ledenvergadering geen stemrecht, doch een adviserende stem.
5.
Donateur kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging jaarlijks met een financiele
bijdrage steunen.
Zij hebben geen rchten als de leden bedoeld onder lid 2, 3 en 4.
6.
Het lidmaatschap en donateurschap staat open voor natuurlijke of rechtspersonen.
7.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn
opgenomen.
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Verplichtingen van leden
Artikel 5.
1.
Leden zijn contributie verschuldigd, op de wijze en op de tijdstippen als in het huishoudelijk reglement
nader is geregeld.
2.
Door de algemene ledenvergadering kunnen de verplichtingen te allen tijde worden gewijzigd.

Verkrijging lidmaatschap
Artikel 6.
Het Bestuur beslist over de toelating van een lid.
Bij afwijzing kan het kandidaatslid in de eerstvolgende algemene ledenvergadering schriftelijk in
beroep komen.

Einde lidmaatschap
Artikel 7.
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval de echtgenoot, echtgenote of een gezinslid in plaats van de
overledene als lid kunnen worden toegelaten, mits de wens daartoe voor het eind van het lopend
verenigingsjaar aan het bestuur is kenbaar gemaakt;
b. indien een rechtspersoon, lid van de vereniging, ophoudt te bestaan;
c. door schriftelijke opzegging door het lid, hetgeen slechts kan geschieden uiterlijk een maand voor
de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar;
d. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden ingeval van niet nakoming door een
lid van zijn verplichtingen jegens de vereniging, ingeval een lid heeft opgehouden aan de vereisten
door de statuten of het huishoudelijk reglement aan het lid gesteld, te voldoen, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e. door ontzetting, deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op andere wijze benadeelt.
2.
Van een besluit tot opzegging namens de vereniging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting, staat de
betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
3.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt is de jaarlijkse contributie voor
het gehele jaar verschuldigd.

Verenigingsjaar, Geldmiddelen
Artikel 8.
1.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
2.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
contributies, donaties, opbrengsten uit vermogen, schenkingen, toevallie baten en alle andere wettig
verkregen inkomsten.
3.
De contributies en donaties worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Bestuur
Artikel 9.
1.
Uit de gewone leden wordt door de algemene ledenvergadering het bestuur benoemd. Door het
bestuur wordt voor elke vacature een kandidaat gesteld.
2.
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Dezen laatsten vormen het dagelijks bestuur en worden door de algemene ledenvergadering in functie
gekozen.
3.
Leden van het bestuur mogen geen honorering ontvangen voor het werk dat zij voor de vereniging
doen.
Gemaakte kosten kunnen echter worden vergoed, mits daarin op de begroting is voorzien.
4.
Indien het bestuur door tussentijds defungeren van een of meer bestuursleden minder dan zeven
leden zal tellen, blijft het niettemin wettig geconstitueerd tot aan de eerstvolgende algemen
ledenvergadering, waarin in de vacature kan worden voorzien.
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5.
6.
7.
8.

Indien een in functie gekozen bestuurslid tussentijds defungeert wijst het bestuur uit zijn midden een lid
aan ter waarneming van de functie, tot dat de algemene ledenvergadering in de vacature heeft
voorzien.
Door tenminste vijf stemgerechtigde leden kan eveneens voor elke vacature een kandidaat worden
gesteld, mits deze kandidaatstelling, kompleet met bereidverklaring, uiterlijk bij de aanvang van de
betreffende algemene ledenvergadering in het bezit is van het bestuur.
Indien voor een vacature slechts een kandidaat is gesteld heeft geen stemming plaats en wordt de
gestelde kandidaat geacht te zijn benoemd door het aan de orde stellen van het betrokken
agendapunt.
Het bestuur kan een gesalarieerde functionaris aanstellen. Deze functionaris kan geen bestuursfunctie
in de vereniging vervullen.
Salaris, taak en arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.
De aanstelling vereist de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 10
1.
Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen en
geschorst, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd.
Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van de termijn.
2.
Ieder bestuurslid treedt af in de vierde jaarlijkse algemene ledenvergadering na die van zijn
benoeming. De aftredende is onmiddelijk herkiesbaar.
3.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

Bestuursbesluitvorming
Artikel 11
In afwijking van het dienaangaande in de wet bepaalde is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot stand
koming en de inhoud van een bestuursbesluit niet beslissens.

Bestuurstaken en vertegenwoordiging
Artikel 12
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies en- of werkgroepen daartoe door het bestuur benoemd en door personen
in dienst der vereniging daarmede door het bestuur belast.
3.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, huren, vervreemden of
bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, mits het daaruit voortvloeiend bedrag in geld het derde deel
van de contributie-inkomsten in het voorafgaande verenigingsjaar niet overschrijdt.
Bij een overschrijding van genoemd bedrag is vooraf goedkeuring van de algemene ledenvergadering
vereist.
4.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verstrekt,
anders dan in rekening courant ;
b. het ter leen verstrekken van gelden, -alsmede het ter leen opnemen van gelden, onder dit laatste
evenwel niet begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verstrekt krediet als bedoeld
onder a.
5.
De vereniging wordt zowel in- als buiten rechten vertegenwoordigd door of het bestuur, of tenminste
twee leden van het bestuur gezamenlijk, bij voorkeur de voorzitter en de secretaris.

Vergadering, stemrecht
Artikel 13
1.
Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op een algemene
ledenvergadering, te nomen de voorjaarsvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging
van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd beleid.
2.
De voorjaarsvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen en
een vierde persoon als reservelid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Voorts vindt een algemene ledenvergadering plaats in de maanden oktober of november, te noemen
de najaarsvergadering.
op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, onder vermelding van de punten van behandeling, is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van
vier weken.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig lid 5 van dit artikel of bij advertentie in een regionale
krant.
De op deze wijze bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan.
De oproepingen tot een algemene ledenvergadering geschieden schriftelijk aan de adressen volgens
het ledenregister, als bedoeld in artikel 4 lid 7 onder vermelding van de punten van behandeling
uiterlijk vijf dagen voor de dag van vergadering.
Inzake stemmingen kunnen leden zich niet door een ander persoon schriftelijk laten
vertegenwoordigen.
In alle vergaderingen worden, zo niet bij de statuten anders bepaald, de besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en stemmen welke niet voldoen aan de tevoren gegeven regels worden geacht niet
te zijn uitgebracht.
Over personen wordt door middel van gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd, tenzij wat dit
laatste betreft, de vergadering anders beslist.
Bij staking van stemmen wordt als het zaken betreft het voorstel geachte te zijn verworpen.
ten aanzien van personen beslist het lot, als na een herstemming de stemmen nog staken.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid behaalt, dan heeft een
nieuwe vrije stemming plaats.
Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid dan vindt een herstemming plaats tussen de
twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Voorzitterschap
Artikel 14.
1.
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging.
Ontbreekt deze, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vereniging daarin zelve.
2.
Van het verhandelde in elke vergadering worn door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de vergadring woren
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Besluitvorming algemene ledenvergadering
Artikel 15.
1.
Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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.
2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 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 geschied, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Reglementen
Artikel 16.
1.
Alle aangelegenheden waarin door deze statuten niet is voorzien, kunnen bij reglement worden
geregeld.
2.
Over de vaststelling of wijziging van reglementen besluit een algemene ledenvergadering.
3.
De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met deze statuten.
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Statutenwijziging
Artikel 17.
1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2.
Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift
van dat voorstel , waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen.
3.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste een/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Is niet een/derde dezer leen aanwezig dan wordt binnen vier weken daarna een twee vergadering
gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde
van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.
Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 18.
1.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 17. is van overeenkomstige toepassing.
2.
Een eventueel batig saldo na vereffening dient te worden aangewend ten bate van een met de
watersport verband houdend charitatief doel.

Slotbepaling
Artikel 19.
Gedurende de tijd dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond is, met
uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiele bijdrage de vereniging steunen, een ieder die tot de
vereniging toetreedt, gehouden zich aan de statuten en reglementen van de te Amsterdam gevestigde
vereniging: Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te onderwerpen en getrouwelijk na te leven.

