
,Heden de eerste december ----------------------------------,
negentienhonderd zeven en tachtig, -------------------------

,verscheen voor mij, Frank Hendrik van Praag, notaris ter ~--
standplaats Oosthuizen gemeente Zeevang: -------------------
de heer Arie van den Akker, wagenbestuurder-tram, ----------
wonende te Oosthuizen gemeente Zeevang, Burgemeester -------
Steertstraat 27, volgens zijn verklaring geboren op zeven- -
tien augustus negentienhonderd één en vijftig,'-------------
ten deze handelende als voorzitter van de vereniging met ---
beperkte rechtsbevoegdheid --------------------------------,
VERENIGING REDDINGSBRIGADE ZEEVANG, ------------------------
gevestigd te Warder gemeente Zeevang, ----------------------
en gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, ----
die verklaarde dat genoemde vereniging op zestien juni ne- -
gentienhonderd zeven en tachtig is opgericht en dat de a-l- -
gemene vergadering der vereniging op diezelfde datum de ----

itekst der statuten heeft vastgesteld en heeft besloten deze
;te doen opnemen in een notariële akte, welke statuten lui- -
'den als volgt: ---------------------------------------------
NAAM EN ZETEL. ---------------------------------------------
Artikel 1. ---------------------~---------------------------

'De vereniging draagt de naam: VERENIGING REDDINGSBRIGADE ---
ZEEVANG, kortweg aangeduid met RBZ. ------------------------
Zij heeft haar zetel te WARDER GEMEENTE ZEEVANG. -----------

'Het werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de ---
IJsselmeerkust van de gemeente Zeevang. --------------~-----
OPRICHTING, DUUR EN VERENIGINGSJAAR. -----------------------
Artikel 2. -------------------------------------------------
De vereniging is opgericht op zestien juni negentienhonderd
zeven en tachtig. ------------------------------------------
De vereniging wordt voortgezet voor onbepaalde tijd. -------
Het verenigingsjaar loopt van één januari ------------------
tot en met één en dertig december. -------------------------
DOEL EN MIDDELEN. ------------------------------------------
Artikel 3. -------------------------------------------------
De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen aa, drenke~--
lingen en het voorkomen van waterongevallen. ---------------
Artikel 4. -------------------------------------------------
De vereniging tracht dit doelondermeer te bereiken door: --
a. het zwemmend en varend redden te bevorderen; ------------
b. ihet houden van oefenbijeenkomsten en cursussen; ---------
c. 'het bevorderen van zwemonderricht; ----------------------

'd. het toekennen en uitreiken van diploma's en/of insignes -
aan hen, die aan de eisen, vastgesteld door het bestuur,-
hebben voldaan; -----------------------------------------

e. het verkrijgen van medewerking en steun van de overheid -
en het bevorderen van overleg en samenwerking daarmede; -
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f. het bevorderen van maatregelen ter voorkoming van (water) Lp,
ongevallen; ---------------------------------------------~~I

g. het geven van voorlichting en het verstrekken van ad- ---/
viezen; ----------------~--------------------------------

h. het maken van propaganda door middel van tentoonstel- ---
lingen, demonstraties, lezingen en dergelijke; ----------

i. het bevorderen van internationale contacten; ------------
j. het uitschrijven van, meewerken aan of regelen en bevor-

deren van wedstrijden en andere krachtmetingen; ---------
k. het houden van vergaderingen; ---------------------------
i. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorder-

lijk kunnen zijn. ----------,----------------------------
ORGANISATIE. -----------------------------------------------
Artikel 5. -------------------------------------------------
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene -

vergadering, alsmede alle overige personen en commissies
die krachtens de statuten door de algemene vergadering ~-
belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie ----
daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegd-
heid is toegekend. --------------------------------------

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 van dit
artikel bezitten geen rechtspersoonlijkheid. ------------

Artikel 6. -------------------------------------------------
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). --------------
De vereniging kan zich verder permanent aansluiten bij bon-
den, stichtingen, verenigingen en andere vormen van organi-
saties, indien dit zinvol wordt geacht voor het nastreven --
van het doel der vereniging zoals omschreven in artikel 3 --
en mits hiertoe wordt besloten door de algemene vergadering.
De vereniging kan incidenteel samenwerken met bonden, stich-
tingen, verenigingen en andere vormen van organisaties, in-
dien dit zinvol wordt geacht voor het nastreven van het ----
doel der vereniging zoals omschreven in artikel 3 en mits --
hiertoe wordt besloten door het bestuur. -------------------
LEDEN ETCETERA. --------------------------------------------
Artikel 7. -------------------------------------------------
De vereniging onderscheidt: --------------------------------
1.a. leden; -~----------------------------------------------

b. jeugdleden; -------------------------------------------
c. cursisten; --------------------------------------------
d. donateurs; --------------------------------------------
e. beschermheer (vrouwe); --------------------------------
f. erevoorzitter(s); -------------------------------------
g. ereleden; ---------------------------------------------
h. leden van verdienste. ---------------------------------.

2.a. leden zijn natuurlijke personen, die bij aanvang van --
het verenigingsjaar de zestien-jarige leeftijd hebben ~.
bereikt en alszodanig door het bestuur zijn aangenomen;

b. jeugdleden zijn natuurlijke personen, die bij aanvang -
van het verenigingsjaar de zestien-jarige leeftijd nog
niet hebben bereikt en alszodanig door het bestuur zijn
aangenomen; -------------------------------------------.
jeugdleden die de zestien-jarige leeftijd bereiken, wor·
den bij aanvang van het volgende verenigingsjaar auto- .
matisch als lid beschouwd (zie lid 2.a.van dit artikel).
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c. cursisten zlJn natuurlijke personen die niet als lid --

of jeugdlid worden beschouwd, doch wel deelnemen aan --
activiteiten middels het volgen van cursussen; --------

d. donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die zich
bereid verklaren de vereniging geldelijk te steunen ---
door een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum na- -
der wordt vastgesteld; --------------------------------

e. beschermheer (vrouwe) is hij/zij, die deze functie ----
heeft aanvaard in het kader van de eretitel en die in -
een algemene vergadering op voordracht van het bestuur
met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte --
gèldige stemmen als zodanig is benoemd; ---------------
aan de titel beschermheer (vrouwe) als zodanig is niet
het lidmaatschap van de vereniging verbonden; ---------

f. erevoorzitter is hij/zij, die oud-voorzitter zijnde, --
zich tijde~s Zijn/haar voorzitterschap op uitzonçer- --
lijke wijze voor de/cdreniging verdienstelijk heeft ge-
maakt en die in een algemene vergadering met tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen
als zodanig is benoemd en die benoeming heeft aan- ----
vaard; ------------------------------------------------

g. ereleden zijn leden die uit hoofde van bijzondere ver-
diensten aan de vereniging bewezen, het erelidmaat- ---
schap op voordracht van het bestuur, bij besluit van
de algemene vergadering met tenminste twee/derde van --
het aantal uitgebrachte geldige stemmen is toegekend --
en de benoeming als zoda~ig hebben aanvaard; ----------

h. leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de ver-
eniging verdienstelijk hebben gemaakt, bijzondere red-

'dingen hebben verricht of daden van moed hebben be- ---
'toond; -------~----------------------------------------
het lidmaatschap van verdienste wordt op voordracht ---
van het bestuur, bij besluit van de algemene vergade- -
ring bij meerderheid van het aantal uitgebrachte geldi-
ge stemmen toegekend. ---------------------------------

Artikel 8. -----------------------------------------------
De aanmelding van leden, jeugdleden, alsmede cursisten ---
en donateurs dient te geschieden op de wijze als vermeld -
in het huishoudelijk reglement. ----~---------------------
Bij aanmelding van minderjarigen is een accoordverklaring
van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. -------------
Artikel 9. -----------------------------------------------
Het bestuur besli3t over toelating van leden, jeugdleden,
cursisten en donateurs. ----------------------------------
In geval van niet toelating door het bestuur kan op ver- -
zoek van betrokkene alsnog door de algemene vergadering --

:tot toelating worden besloten. ---------------------------
;Een desbetreffend verzoek moet binnen één maand na ont- --
;vangst van de kennisgeving van niet-toelating door het be-
istuur, schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ----
'Artikel 10. ----------------------------------------------
Donateurs en cursisten zijn geen leden in de zin van -----
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----------------------
Jeugdleden, cursisten en donateurs hebben geen andere ----
rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krach-
tens de statuten zijn toegekend of opgelegd. -------------



- 4 -
IEINDE LIDMAATSCHAP CASU QUO SCHORSING'. --------------------1
~rtikel 11. -----------------------------------------------1.
IWanneer in di t artikel sprake is van" lid", wordt tevens be~"
:dolld "jeugdlid" . -----------------------------------------,
!.1.Het lidm~~tschap eindigt door: -------------------------
! a. overllJden; -----------------------------------------,
: tb. opzegg~ng door het lid; -~-~-------------------------
; IC. opz.egg i.ng namens de ve r-en i g i ng : ---------------------,
: ! d. ontzetting (royement). ------------------------------,
;2. [OpzeggIng namens de vereniging kan geschieden wanneer --,

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lid- ,
maatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen; wanneer
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na- --,
komt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging --,
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort-
bestaan. -----------------------------------------------,

13. ~~~~;~i~:-~~=~:-~=-~=~=~~:~~:-:=:~~~=~~-~~~~-~=~-~==-=~:
,4 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vere- ,
I . ni ging kan slechts geschieden in het laatste kwartaal --,
I van het verenigingsjaar en met inachtneming van een op- .

I I~~~~:~m~~~~:~~~~i~~:~~ij~-~~;~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~-:
I

1

het lid of de vereniging redelijkerwijs niet kan worden·
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. ----------.15. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige -.

i lid, doet het lidmaatschap eindigen op-het vroegst toe- -
I gelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opge·

1

1,6. ~:~dii~-~~-~~~~-~~~~~~~-~~~;-~~~~~~~~~-~~~-~~j~-i~~~~~~=.
Ischap een besluit, waarbij de verplichtingen van de le- .
den van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen op- --.
zichte uit te sluiten. ---------------------------------.

7. Ontzetting kan alleen worden uitgesprokep wanneer een -.
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten·

Ivan de organen der vereniging handelt of de vereniging -.

l
op onredelijke wijze benadeelt. ------------------------.

8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het be- -.
stuur. -------------------------------------------------.

9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door·
de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereni-
ging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten -.
voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lid·
maatschap wordt het betrokken lid ten spoedigste, door·
middel van een aangetekend schrijven, van het besluit,--·
met opgave van redenen, in kennis gesteld. -------------.

10 De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst -.
van deze kennisgeving, middels een aangetekend schrijven,
in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in -~.
haar eerstvolgende bijeenkomst met meerderheid beslist.
Gedurende de beroepstermijn en het hangende beroep is --.
het lid geschorst. --------~----------------------------.

1

11 Tijdens de schorsing kunnen de rechten verbonden aan het
lidmaatschap, behoudens het recht van beroep als vermeld

I
' in het vorige lid van dit artikel, niet worden uitgeoe- .

fend, doch blijven de verplichtingen ten opzichte van de
vereniging onveranderd bestaan. --------~---------------.
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12 Leden, die het lidmaatschap opzeggen of die ontzet wor- -

den, kunnen door het bestuur worden verplicht tot het na-
,komen van de door de vereniging te hunnen behoeve of ----
'in opdracht van hen aangegane verplichtingen. -----------

GELDMIDDELEN. ----------------------------------------------
Artikel 12. ------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------

a. contributies; ----------------------------------------
b. bijdragen; -----------------------------------------~-
c. cursus- en examengelden, alsmede inschrijf- en inleg-

gelden; ----------------------------------------------
d. andere heffingen krachtens besluit van de'algemene ---

vergadering; -----------------------------------------
e. subsidies; -------------------------------------------
f. giften, erfstellingen, legaten en renten; ------------
g. alle andere baten. -----------------------------------

2. a. De verschuldigde contributies voor leden en jeugdle- -
den worden jaarlijks door de algemene vergadering ----
vastgesteld. -----------------------------------------

b. De minimum bijdrage voor donateurs wordt eveneens ----
jaarlijks door de algemene vergadering bepaald. ------

c. Cursus- en examengelden, alsmede inschrijf- en .inleg-
gelden worden door het bestuur vastgesteld, de beta- -
lingstermijn wordt in overleg overeengekomen. --------

Artikel 13. -------------------------------------------~----
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigings- ---
jaar eindigt, blijven desalniBttemin de jaarlijkse contribu-
tie en andere financiële bijdragen voor het geheel ver- ---
schuldigd. -------------------------------------------------
Artikel 14. ------------------------------------------------
.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of ge-
.deeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen -

,:van contributie en/of bi jdrage te verlenen. ----------------
.Artikel 15. ------------------------------------------------
1. I Onverminderd het bepaalde in artikel 11.6 kunnen de rech'

I
ten en verplichtingen van jeugdleden, cursisten en aona-
teurs te allen tijde wederzijds door opzegging worden be-

leindigd, behoudens dat de jaarlijkse contributie casu ---
Iquo bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft ver-i2.1~~~~!~!~d~n-i;~;~-~~~-~;;~~;~~~~-~;~~;~-~~;~i~~~-;~~~~~~-
1 en plichten als een lid, doch betalen geen contributie. -'

BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN. ----------------------
Artikel 16. ------------------------------------------------
Behalve de overige rechten die aan jeugdleden, cursisten en
donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, -
hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde --

,wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.
(opmerking: bijwonen betekent nog niet deelnemen). ---------
Artikel 17. ------------------------------------------------
1. Leden van de vereniging mogen, tenzij gemachtigd door ---

het bestuur, geen briefwisseling voeren namens de vere- -
niging, noch persvertegenwoordigers of representanten ---
van andere openbare media, zoals bijvoorbeeld radio en -~
televisie, te woord staan of aan dezen mededelingen doen
aangaande aangelegenheden de vereniging betreffende. ----

~!.
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2. Bij overtreding van de bepalingen. van het voorafgaande
lid kunnen de gevolgen van het artikel 11, lid 1 sub c J
intreden. --------------------------------------------

BESTUUR. --------------------------------------------------
Artikel 18. -----------------------------------------------:1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste
12a ~!j~e:~~~~:r~~~~g!o;~~~n;p-~~-~i;~~~~~-~~;;~~~;~~;-~~~-~

I
meerderheid van stemmen ui t en door de leden van de ver-
eniging gekozen voor een periode van ten hoogste drie --

. jaar. --------------------------------------------------
i2b Aan ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaal-
i de tijd is benoemd, kan door de algemene vergadering te

'allen tijden gevraagd en ongevraagd ontslag worden ver-
leend. -------------------------------------------------

2c.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: ----------
- het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; -

!- het bedanken als bestuurslid. ----------------------~-
2d1'Wie de leeftijd v~n zeventig jaa~ heeft bereikt, .komt --

,in het algemeen niet voor benoemlng of herbenoemlng tot

I
lid van het bestuur in aanmerking. ---------------------

13. Het bestuur kan aan de algemene vergadering een aanbeve-
I lingslijst voorleggen voor elke in te vullen vacature. -
;4. De samenstelling van het bestuur, de taak en de werk-

zaamheden van de afzonderlijke bestuursleden, alsmede dE
wijze van aftreden, worden geregeld in het huishoude-
lijk reglement, alles met inachtneming van het bij de
statuten bepaalde. -------------------------------------

5. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in ----
functie gekozen. ---------------------------------------
De overige bestuursfunctjes. waaronder het secretariaat
en het fiscaat, worden onderling verdeeld. -------------

6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden --
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen ---
taak. --------------------------------------------------Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werk-
kring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder -
van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereni- -~
ging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan --
hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in -
het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af --
te wenden. ---------------------------------------------

7. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van
het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe ter-
men aanwezig acht. -------------------------------------
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid --
vereist van tenminst'e twee/derde van de uitgebrachte ---
geldige stemmen. ----------~----------------------------
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop -
van de termijn. ----------------------------------------

8. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vor- -
men het dagelijks bestuur van de vereniging. -----------
Indien het secretariaat en het fiscaat (tijdelijk) door

-één persoon wordt uitgeoefend, wordt (voor deze periode)
door het bestuur uit de bestuursleden een derde lid van
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het dagelijks bestuur gekozen. -------------------------.
De taak van het dagelijks bestuur wordt bij huishoude- -
lijk reglement geregeld. -------------------------------.

BESTUURSTAAK EN -BEVOEGDHEID .... -----------------------------
Artikel 19. -----------------------------------------------.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be-

stuur belast met het besturen van de vereniging; -------.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald,

blijft het bestuur bevoegd. ----------------------------,
Het bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening·
in de open plaats(en) aan de orde komt. ----------------,

3. Het bestuur is bevoegd, behoudens het bepaalde in arti-
kel 23.3 van de statuten, onder zijn verantwoordelijk- -
heid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen ui~voe- -.
ren door commissies waarvan de leden door het bestuur --
worden benoemd en ontslagen. -------------~-------------,

,Artikel 20. ------------------------------------------~----,
:1. :Het bestuur is bevoegd tot: ----------------------....:-----

! het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ver- ---
vreemden of bezwaren van registergoederenj -----------
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging,
zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids,
stelling voor een schuld van een derde verbindt. -----

- het aangaan van geldleningen, die de vereniging ver~ -,
binden voor niet langer 'dan twee jaar. ---------------,

:2. Tot het aangaan van overeenkomsten van niet financiËle --
aard, welke de vereniging voor langer dan een jaar bin-
den, is de goedkeuring van de algemene vergadering ver- .

jeist. --------------------------------------------------.
10p het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen '
'derden geen beroep worden gedaan. ----------------------

'3.'De algemene vergadering kan bepalen, dat voor andere, --,
nader bij huishoudelijk reglement aan te duiden rechts- ,
handelingen, haar goedkeuring is vereist. --------------.

!BESTUURSVERGADERINGEN. --------------------------~---------'
'Artikel 21. -----------------------------------------------.
~. :Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het be- ---,

:stuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden
:dit verlangen. -----------------------------------------,

2. 'Het bestuur kan ook bui ten vergadering beslui ten nemen,
;indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van be- --'
sluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze be- -.

:sluitvorming deelnemen. --------------------------------,
3aJAlle beiluiten, daaronder begrepen de besluiten als be-

'doeld in lid 2 van dit artikel, worden genomen met meer-
derheid van de uitgebrachte geldige stemmen" mits voor -
wat de in de vergadering genomen besluiten betreft, de -,
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwe,
zig is. ---------~-------~------------------------------'

'3b Blanco stemmen zijn ongeldig. --------------------------,
:4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling ge- --,

stemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders --.
wenst. --------------------------------------------------

i5. i Ten aanzien van bestuursbeslui ten is het bepaalde van ar-
tikel 29, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toe- .
passing. 7-----------------------------------------------
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6. Met betrekking tot de notulen van de bestuursvergade- -'.
ringen is het bepaalde van artikel 28 van overeenkom- .~
stige toepassing. -------------------------------------

VERTEGENWOORDIGING. --------------------------------------
Artikel 22. ----------------------------------------------
1. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegen

woordigd: ---------------------------------------------
a. hetzij door het bestuur; ---------------------------
b. hetzij door het dagelijks bestuur; -----------------
c. hetzij door de voorzitter; -------------------------
d. hetzij door degenen, die door het bestuur voor één -

of meer bepaalde handelingen schriftelijk wordt ge-
machtigd. ------------------------------------------

2. Wie in een bepaald geval de vereniging vertegenwoordigt
wordt door het bestuur beslist. -----------------------

3. Personen aan wie krachtens deze statuten vertegenwoor-,
digingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegd-
heid niet uit nad~t tevoren een bestuursbesluit is ge-
nomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechts-

,handeling(en) is besloten. ----------------------------
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereni-
ging of de tegenpartij worden tegengeworpen. ----------

JAARVERSLAG, JAARREKENING EN VERANTWOORDING. -------------
Artikel 23. ----------------------------------------------
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van -

de vereniging zodanig aantekening te houden, dat te al-
len tijde daaruit haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend. ----------------------------------------

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen -
zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behou- -
dens verlenging van deze termijn door de algemene ver- .
gadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overleg- -
ging van de nodige bescheiden rekening en verantwoor- -
ding over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoer-
de beleid. --------------------------------------------.
Na afloop van de termijn kan ieder lid in rechte deze -.
rekening en verantwoording van het bestuur vorderen. -~

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden·
een kascommissie, bestaande uit twee leden en een -----.
plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van·
het bestuur. ------------------------------------------.
De leden van de hierboven bedoelde commissie worden ge-
kozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een·
op te maken rooster af. -------------------------------.
Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. -----.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording -.
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering -.
verslag van haar bevindingen uit. --------------------~

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoor- --.
ding bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kas-
commissie zich door een deskundige doen bijstaan. -----.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door ---.
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar des- --.
gewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van·
de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ---'

;,
I
I
I
I
I
I
I
I
I·
I\.
!
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5. be last van de comm i.ssie kan te allen tijde door de al-
gemene vergadering worden herroepen, doch slechts door -
de benoeming van een andere commissie. -----------------

6. IGoedkeuring door de algemene vergadering van het jaar- -
,!verslag en de rekening en verantwoording strekt het be-

Istuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover ---
[die uit de jaarstukken blijken. ------------------------

7. .He t bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de le-
'den 1, 2 en 3 van dit artikel, tien jaren lang te bewa-
ren. -----------~---------------------------------------

ALGEMENE VERGADERINGEN. -----------------------------------
Artikel 24. -----------------------------------------------
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 opgedragen. -----

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het' ver-
enigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaar-
vergadering, gehouden. ---------------------------------

3. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: ------
a. jaarverslag en de rekening en verantwoording, be- ---

doeld in artikel 23, met het verslag van de aldaar --
bedoelde kascommissie; ------------------------------

b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende --
verenigingsjaar, voor zover van toepassing (zie ar- -
tikel 23.3); ------------------------------------~---

c. de begroting voor het lopende casu quo eerstkomende -
verenigingsjaar; ------~-----------------------------

d. voorziening in eventuele vacatures; -----------------
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekon- --

digd bij de oproeping voor de vergadering. ----------
'4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik- --

wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. --------------
De oproeping voor de algemene vergadering geschiedt ----
schriftelijk door het bestuur tenminste veertien dagen -
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergade- ,
ring niet meegerekend, aan de leden volgens het leden- -
register. ----------------------------------------------,
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ---'
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 35. ------,

,Artikel 25. -----------------------------------------------,
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenmin- -'
ste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit- --,

:brengen van tien procent der stemmen verplicht tot het bij-
eenroepen van een algemene vergadering op een termijn van -'
niet langer dan vier weken. ----------------~--------------.

iIndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping --,
overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24 of bij --'
advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging
is gevestigd veel gelezen dagblad. -------------------------
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie,
dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte -
plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt -
in de advertentie. -----------------------------------------
Artikel 26. ------------------------------------------------
1.1 Toegang tot de algemene vergaderingen hebben de perso- --

nen, genoemd in artikel 7 van deze statuten met uitzon- -
dering van de cursisten. --------------------------------
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2. Het bestuur kan hiervan afwijken en ook anderen toela-
ten. -------------------------------------------------~/

3. Een geschorst lid heeft slechts toegang tot de algemen(
vergadering gedurende de tijd waarin het door hem inge·
stelde beroep wordt behandeld. -----------------------.
Hij is dan bevoegd tot zijn verweer het woord te voerer
Hij kan zich doen bijstaan door een raadsman. --------.

14. Slechts de stemgerechtigde leden kunnen aan de beraad-
I slagingen deelnemen. ---------------------------------.
I In het belang van de vereniging kan de voorzitter ande·

re aanwezigen het woord verlenen. --------------------.
Artikel 27. ----------------------------------------------
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzittel
van de vereniging of zijn plaatsvervanger. --------------.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan ----.
treedt een der andere, door het bestuur aan te wijzen, be;
stuursleden als voorzitter op. --------------------------.
Wordt ook op deze wljze niet in het voorzitterschap voor-
zien, dan wijst de algemene vergadering zelf een voorzit-
ter aan. ------------------------------------------------.
Artikel 28. ---------------------------------------------.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de --.
secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon notulen
gemaakt. -------------------------------------------------
Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. ---------
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt -
ter goedkeuring aan de leden voorgelegd in de eerstvolgen-
de algemene ledenvergadering. ----------------------------
Daarin worden de notulen vastgesteld en ondertekend door -
de voorzitter en de notulist. ----------------------------
BESLUITVORMING. ------------------------------------------
Artikel 29. ----------------------------------------------
1. IHet ter algemene vergadering ui tgesproken oordeel van -

Ide voorzitter, dat door de algemene vergadering een be-
;sluit is genomen, is beslissend. ----------------------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vast-
gesteld 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 der vergadering of, indien de oorspronke
lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge- ----
schiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -

.Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen -
van de oorspronkelijke stemming. ----------------------

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen,--
worden alle besluiten van de algemene vergadering geno~
men met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ----
stemmen. ----------------------------------------------
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van
de uitgebrachte geldige stemmen. ----------------------

4. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de
verkiezing van personen betreft is het voorstel verwor-
pen: --------------------------------------------------
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5.IEen éénstemmig besluit van alle leden, ook al z i j n deze

'niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voor- --
kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering. -------------------

6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende on-
derwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging -
of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats --
gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze ge- ---
schied of is enig ander voorschrift omtrent het oproe- -
pen en houden van vergaderingen of een daarmee verband -
houdende formaliteit niet in acht genomen. -------------

STEMRECHT. ------------------------------------------------
Artikel 30. -----------------------------------------------
1. Behoudens het bepaalde in artikel 29 lid 5 kan het stem-

recht worden ui tgeoefend in een ve r-gade r-Lng., -----------
2. Ieder lid wordt gerekend één stem te hebben, een jeugd-

lid heeft nog geen stemrecht. --------------------------:3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ---------------
:WIJZE VAN STEMMEN. ----------------------------------------
;Artikel 31. -----------------------------------------------
'Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij --
!de algemene vergadering anders bepaalt. ---------------~---
:Het stemmen over zakelijke voorstellen geschiedt monde- ---
:ling, tenzij de voorzitter of de meerderheid van de stem-
gerechtigden schriftelijke st~mming wenst. ----------------
Stemmen bij zogenaamd zitten en opstaan of handopsteken ---

:is niet toegestaan. ---------------------------------------
iMondelinge stemmingen geschieden bij oproep volgens de ----
presentielijst. -------------------------------------------
Mondelinge stemmen kunnen slechts worden uitgebracht met --
de woorden voor, tegen of blanco. -------------------------
Bij schriftelijk stemmen benoemt de voorzitter drie stem-
gerechtigden, die tezamen het stembureau vormen. ----------
Bij mondeling stemmen kan de voorzitter overgaan tot in- --
stelling van een stembureau. ----~~------------------------
Na het bekend zijn van de uitslag van de stemming brengt --
het stembureau verslag uit aan de voorzitter, die op zijn -
beurt de vergadering inlicht. -----------------------------
Artikel 32. -----------------------------------------------
Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
bracht. ---------------------------------------~-----------
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stemmen uitge- ----
bracht door middel van stembiljetten, die naar oordeel van

ihet stembureau en de voorzitter: --------------------------
I bI ..ja. anco ZIJn; -------------------------------------------
lb. waarop de naam van de kandidaat niet duidelijk staat ---
I vermeld en/of dezelfde naam meermalen voorkomt; --------
c. waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen

personen bedraagt; -------------------------------------
d. die meer vermelden dan werd gevraagd; ------------------
e. die niet namens of door het bestuur zijn uitgereikt; ---
f. die ondertekend zijn; ----------------------------------
ge die onleesbaar zijn; -----------------------------------
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Artikel 33. --------------------------------------------~!
1. In geval van meer vacatures wordt over iedere vacature

afzonderlijk gestemd. --------------------------------
,2. Indien bij een stemming over personen bij de eerste --

stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte --
geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stern

ing gehouden. ---------------------------------------
erkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid

dan vindt herstemming plaats over de personen die het
hoogste aantal stemmen hebben verkregen. -------------
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen -
verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en de
gene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft --
verkregen. -------------------------------------------
Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal
stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een
tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat
wordt voor de herstemming. ---------------------------
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en)
is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen heeft verkregen. ---------------------
Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het
lot. -------------------------------------------------

3. Wanneer een gekozene voor de benoeming bedankt, vindt
voor de vacature een nieuwe stemming.plaats tussen de
niet gekozen kandidaten. -----------------------------
Is in een dergelijk geval het aantal kandidaten uitge:-

_put, dan blijft de vacature onvervuld tot de eerstvol-
gende algemene vergadering. --------------------------

Artikel 34. ---------------------------------------------
Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzon
derlijk gestemd, tenzij een later ingediend voorstel vol-
gens de mening van de voorzitter van verdere strekking is
dan een vorig, in welk geval het later ingediende voorste
de voorrang van behandeling heeft. ----------------------
Aangenomen is een voorstel, wanneer niemand stemming ver-
langt of wanneer het meer dan de helft van het totaal uit
gebrachte geldige stemmen heeft verkregen. --------------
STATUTENWIJZIGING. --------------------------------------
Artikel 35. ---------------------------------------------
1. ,In de statuten van de vereniging kan, behoudens het be

'paalde in artikel 29 lid 6, geen verandering worden ge
r:bracht dan door een besluit van een algemene vergade-
iring, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat al-
daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heb
ben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de verga
dering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor-
gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een ---
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leg-
gen tot na afloop van de dag waarop de vergadering ---
wordt gehouden. --------------------------------------Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan
alle leden toegezonden. ------------------------------
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3 . lEen besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste ---
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een

Ivergadering waarin tenminste twee/derde van de leden --

1

1~:r~~~~n~~~~~~~~d!S~a~-~~-î~~~~-~~;~~~~~~~~;~-~~~-=====
,wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering -

Ibijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel --
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge- -

jweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan ---
Iworden besloten, mits met een meerderheid van tenmin- -
iste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. ---

4. lEen statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
!hiervan een notari~le akte is opgemaakt. ------------.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurs- .
lid bevoegd. -----------------------------------------.

ONTBINDING. ---------------------------------------~-----.
Artikel 36. --------------------------------~------------.
1.:Behoudens de gevallen in de wet bepaald kan tot het ---

ontbinden van de vereniging worden besloten door een -.
opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, ------
tenzij het in artikel 29 lid 6 vermelde, van kracht is
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 35 is -
van overeenkomstige toepassing. ---------------~------

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt in overleg met --
subsidienten tevens de bestemming van het batig saldo
bepaald en kunnen aanwijzingen inzake vereffening ----
worden gegeven. --------~-----------------------------
De vereffening geschiedt door het bestuur. -----------

3. Van een besluit tot ontbinding wordt een notariële
akte opgemaakt. --------------------------------------

4. 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 voo.r"zover mogelijk van --:----
k racht. ------------------..::;;.-•.!.~-__..:.---- - -- - - -- - -- -- -- --
In stukken en aankondigingen die ~~n de vereniging ---
uitgaan, moet aan haar naam.toegevoegd worden de woor-
den: "in liquidatie". ------------~-------------------

HUISHOUDELIJK- EN ANDERE REGLEMENTEN. -------------------
Artikel 37. ---------------------------------------------
1.JEen door de algemene vergadering vast te stellen -----

huishoudelijk reglement geeft nadere bepalingen met --
betrekking tot het beheer en de organisatie van de ---
vereniging. ------------------------------------------

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn --
met de wEt, noch met de statuten van de vereniging, __
tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt _toegestaan. ----------- _

3, Behalve het huishoudelijk reglement kunnen ook andere
reglementen, ter regeling van bepaalde aktiviteiten, -
vastge~teld worden door het bestuur. -----------------

SLOTBEPALINGEN. ------------------------------ ~_
Artikel 38. ------------------------------------------ _
Door toetreding tot de vereniging aanvaardt de betrok- --
kene tevens het lidmaatschap van de Koninklijke Neder- -
landse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD)en --.
verklaart zich te zullen onderwerpen aan de bepalingen

~~,~~,--------~----------------------------
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I
lals vermeld in de statuten, reglementen en besluiten
Iwel van de vereniging als van de KNBRD. --------------
!Artikel 39. ------------------------------------------
!De leden worden geacht, de in nood verkerende medemens -
'naar beste weten en kunnen te helpen, doch kunnen uit --
Ihoofde van hun lidmaatschap niet verplicht worden het ef
I
gen leven in de waagschaal te stellen. 2
,Zij aanvaarden zonder enig voorbehoud de gevolgen van h~
!daden, ondernomen in het belang van de medemens zonder;
!aansprakelijkstelling van de vereniging of vorengenoemde
:lande 1ijke organisatie. --------------------------------:
iArtikel 40. -------------------------------------------4
IIn gevallen, waarin deze statuten, het huishoudelijk re-
!glement en/of andere reglementen van de vereniging nietf
Ivoorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoor
idelijkheid aan de algemene vergadering en met inachtne-:
Iming van het dwingend rechtelijke van boek 2 van het Bu~,

I~:r;~~~a~:~~o~~. rri~:;~-~~~~~~~~-~~~~~~~-=================~t,'
!Waarvan akte in minuut is verleden te Oosthuizen gemeenif'
IZeevang op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ---
,Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ~
iverschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud -
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige -~'
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens isi
deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en
mij, notaris, ondertekend. ----------------------------~
getekend: A.v.d.Akker; F.H.van Praag. -----------------~

VOOR AFSCHRIFT


