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boekjaar aanvangt bij de oPrichting en eindigt op eenendertig
december tweeduizend
- :
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Lidmaatschao

Artikel4

1.

2'
2'

3'

De vereniging kent leden.
Leden van de vereniging kunnen zijn zíjdie de achttienjarige
leeftijd hebben bereikt en
in beginsel (mede-)eigenaar zijn van een zeiljacht van iet t5rpe
Hanse danwel
voornoemd qrpe zeiljacht in bestelling danwel in aanbouw
hebben.
Het bestuur beslist omrent de toelating van leden. Áls tid kan
men worden toegelaten nadat men schrifteliSk een verzoek dienaangaande bij het
bestuur heeft ingediend.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de
ledenvergad"ï*g .lrrrog
- *
"lg"*.rr.
tot toelating besluitenHet lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden oveqgedragen
of door erfopvolging
worden verkregen-

Artikel5.

1.

2'

3.

Het lidmaatschap eindigt:
adoor de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzettingopzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde
van een boekjaar- Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur
met inachtr.*, van eenopzeggingstermijn van ten minste vier wekenIndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar
- onmiddellijk:
Het Iidmaatschap eindigt
a' indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren
b' binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperktof hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden
ir
medegedeeld tenzil het betreft een wijziging van de geldehj[e rechren
verplichtingen;
c' binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden
tegen het einde van een boekjaar
De opzqgging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming
van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap
door- de
vereniging kan slechts plaatwinden wanneer *d.lijL.*"ijs van de
vereniging;.t
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatscÈap
door tot het
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4.

einde van het eerswolgende verenigingsjaar.
De opzegging geschiedt steeds schrlftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
-strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat
het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stell met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving
in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

5.

-

Gedurende de beroepstermïn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een
geschorst lid heeft geen stemrecht.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de verenigtg op onredelijke wijze benadeelg schorsen voor een
door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de
schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaald

-

aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

\Manneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs,
6.

-

Artikel6

1.

Donateurs zíjn zíj, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is
bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waervan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te
wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. Geldmiddelen _
Artikel T
1- De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden
(contributies) en voorts uit subsidies, alsmede uit eventuele erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkornsten.
2- Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd, welke contributie wordt vastgesteld door
de algemene vergadering.
Bestuur
Artikel S.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen, die uit hun midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
.:.van de vereniging
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
i+

-
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Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zilj niet in

4.

5.

vergadering bijeen, heefg mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook
schriftelilk tot stand komen.
De voorzitter bepaalt de wijze waaÍop de stemmingen in de algemene ledenvergadering

worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheíd van de uitgebrashls
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot- Indien bij verkiezing tussen
-meer dan twee personen door niemand een volstreke meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig
na tussenstemrning.

Artikel

1.

2-

13

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter: bij diens
afwezigheid voorziet het bestuur in de leiding
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgeqproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfcle geldt voor de inhoud van een genomen besluig voorzover werd gestemd

-

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de

juistheiddaarvanbetwist'danvindteennieuwestemmingplaats,indiende-

-

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijlce stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezrge dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke

stemming.

3.

Van het 1er algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris ofdoor een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerswolgende algemene ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering

-

ondertekend.

Artikel 14

I.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de *
algemene ledenvergadering.In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
jaarvetslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
-Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeutirg
aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening
i+
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van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding

gemaakt.Naverloopvandetermijnkaniederlidinrechtevtrrderen'"'492.

ll
gezamenlijke bestuurders dat zíj àeze verplichtingen nakomerr.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt
de algemene ledenvetgadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die -

geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3.

4.
5.

Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behr:eve van haar onderzoek alle door
haar gewaagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te gevenDe commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zichop kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan. De commissie brengt aan de algernene ledenvergadering verslag y3n hsal
bevindingen uit.
- -

Artikel

1.
2.

15

Algemene ledenverga,r,:ringen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt rda:,,:toe op grond van de wet verplicht is.
Op schriftelijk verzoek ,ran ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde
leden is het bestuur vc "plicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering,
te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de

wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste {fn 1s1plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen landelijk dagblad. De verzoekerskunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de nohilen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelilk
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwiiziging

Artikel 16
1. Wijzrging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene

2.

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wrjziging van
de statuten zal worden voolgesteldZij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een

-

voorstel tot statutenwijrfgios hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen v6sr ds
dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
.$
qpgenomen,
woordelijk
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gefuuden.

-

-

fffi
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Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwrjzrging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijzigsngte doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hs1besluit tot statutenwijzifusmet algemene sternmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijzi#gen een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de *rjzigtttg luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken gehouden register
OntbindinF en vereffening
.

Artikel lT

l.

Het bepaalde in artikel 15 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op e€n besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2- De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van . haar verïnogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten zoveel mogelijk van lcracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatigtr.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen a:rn de vereffenaar bekende baten
meer aanwezrgz\n.
6. De boeken en bescheiden van de outbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zevenjaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen

Artikel lS

1.

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze

statuten.

3-

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 16leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Commissies
rà+

-
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Artikel 19
De algemene vergadering danwel het bestuur kan commissies in het leven roepglr ter

uitvoering, bestudering of onderzoek ten aanzien van zaken, die haar/zijn cornpetentie
-behoren en bovendien zodanige bevoegdheden aan die commissies delegeren als zij hs1geraden acht
In die cornmissies
issies kunnen ook derden zitting hebben.
Slotbepaling

Artikel20
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slowerklaring
Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden: l. de heer A.G. Siedsma voornoemd als voorzitter;
2- de heer RJ.M. tuijendijk voornoernd als secretaris;
3. de heer Pieter Adriaan Stroo, wonende te 4661 LK, Halstereru Eenlandsweg 10, als
penningmeester;
4. de heer Ben Pronk, wonende te 2285 JD Rtjt*tjk, Siesaarde 13;
5. de heer Franciscus de Krou, wonende te3273 AE Weshnaas, Haagie 16;
6. de heer J.H.F- van Overbeek voornoemd;
7. de heer Johan van Leeuwen, wonende te 1945 WL Beverwijk, Plesmanweg?íT.
Slot akte
De comparanten, wier identiteit d<lor mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in deze
akte vermelde documenten, zijn mij, notaris, bekendWAARVAN AKTE,
is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld
om zeventien uur en dertig minuten.
Ik, notaris, heb de comparanten mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb hen daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparanten tevens gewez€n op de
gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna hebben de
comparanten eenparig verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen,daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)
VOORAFSC}IRIFT:
Amsterdam, 18 mei 2005
mr. A.G. Hartrnan, notaris
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