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Informatie
Watersport Vereniging Sloterplas
Watersport Vereniging Sloterplas
De Watersport Vereniging Sloterplas (WVS) is opgericht op 6 juni 1969 door 20 initiatiefnemers. Sinds
1971 zijn er gemiddeld 200 leden.
De vereniging, gevestigd in het stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld, is lid van het Koninklijk
Nederlands Watersportverbond KNWV, en voldoet aan de richtlijnen van het KNWV, waaronder het
Milieubeleid, alsmede aan alle gemeentelijke eisen.
Locatie en omgeving
De Sloterplas is een uniek watersportgebied, twee kilometer lang en 500 meter breed, gelegen in het
Sloterpark. Het totale recreatiegebied beslaat een oppervlakte van maar liefst 112 ha. Behalve onze
watersportvereniging bevinden zich aan de rand van de plas een Kanovereniging, een
Hengelsportvereniging, een Zeilcentrum, een tweede jachthaven, twee Scouting Clubs, een
horecavoorziening, het cultureel centrum De Meervaart en het vierde grote winkelcentrum van
Amsterdam, winkelcentrum Osdorp.
Het beleid van de omliggende stadsdeelraden is erop gericht om het natuurlijke karakter van het park
in stand te houden en de ecologische waarde te vergroten.
WVS is uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar als met eigen vervoer. Er zijn voldoende
parkeerfaciliteiten aanwezig.
De accommodatie
In het havencomplex zijn 170 ligplaatsen beschikbaar voor zowel zeil- als motorboten, verdeeld over
meerdere steigers, met elektra- en watervoorziening. Winterstalling is mogelijk op het eigen terrein.
Het verenigingsgebouw, indertijd door de leden zelf gebouwd, biedt alle faciliteiten die een
watersportvereniging nodig heeft.
Organisatie WVS
Er is een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, en
commissieleden, die ieder voor bepaalde aandachtsgebieden verantwoordelijk zijn zoals algemene
zaken, havencommissie, wedstrijdcommissie, kantinecommissie, ontspanningscommissie, technische
commissie, public relations.
Activiteiten
t.b.v. de leden:
In het vaarseizoen organiseert de ontspanningscommissie in en buiten het seizoen meerdere
activiteiten (o.a. zomerfeest, nieuwjaarsreceptie, sinterklaasfeest). Daarnaast zijn in het winterseizoen
in het verenigingsgebouw diverse clubjes actief (biljartclub, kaartclub, disco-dansclub) en worden er
ad hoc activiteiten voor de leden georganiseerd.
t.b.v. de instandhouding van het complex.
Het onderhoud en de renovatie van het verenigingsgebouw, de steigers, het terrein, de
verenigingsboten etc. worden nagenoeg uitsluitend door de leden verricht.
Toekomstvisie
WVS wil de continuïteit waarborgen en ook een eigen identiteit behouden. Veranderende
omgevingsfactoren verplichten WVS een meerjarenbeleid op te stellen, zodat het roer in eigen hand
gehouden kan worden. Hierbij valt te denken aan externe factoren zoals nieuwe milieu-eisen,
demografische veranderingen, stadsontwikkeling, en interne factoren zoals de opbouw van het
ledenprofiel, een stevige financiële basis van WVS, en uitbreiding van voorzieningen.
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Ledenprofiel
• Om de saamhorigheid binnen de vereniging een prominente plaats te geven en de continuïteit te
waarborgen wordt er een actief beleid gevoerd.
• Om WVS zoveel mogelijk op eigen kracht te laten draaien wordt er een actief vrijwilligersbeleid
• gevoerd, waarbij de leden worden gestimuleerd om hun energie en expertise ten dienste te stellen
van de vereniging.
Havencomplex / Haven
• Het onderhoud van alle steigers inclusief technische voorzieningen is in een meerjarenplan opgenomen.
• Het onderhoud van het terrein, de omheining en de groenvoorziening is gericht op het in stand houden
van de functie zowel ten behoeve van het vaarseizoen als de winterstalling.
• De huidige opslagruimten (voor masten, bokken, havenmateriaal, werkplaats, chemisch afval) moeten
op termijn ondergebracht worden in een permanent gebouw. Tevens is hier een kantoorruimte voor de
havenmeester voorzien.
• Ook in de toekomst wil WVS blijven voldoen aan (nieuwe) eisen op het gebied van milieu en
veiligheid waarvoor extra geld gereserveerd of aangetrokken moet worden.
Verenigingsgebouw
• Het multifunctionele karakter van het gebouw dient gewaarborgd te worden. Tevens moet dit
blijven voldoen aan de eisen van de tijd. Het verenigingsgebouw inclusief terras is dagelijks
geopend als ontmoetingsplaats en recreatieruimte voor de leden en bestaat uit een kantine
met bar, kleine keuken en magazijn, douches, toiletten en garderobe en een bestuurskamer.
(Zeil)wedstrijden
• Uit het gewenste ledenprofiel volgt of er (zeil)wedstrijden en/of andere sportevenement moeten
worden gefaciliteerd naar soort en aantal.
• Indien noodzakelijke zullen er in de komende jaren een bijbehorende materialen worden aangeschaft
ten behoeve van de (zeil)sport. Cursussen voor nieuwe leden zullen al dan niet in eigen beheer
worden verzorgd.
Financiën
• Om ook het bestaan van WVS op langere termijn veilig te stellen wordt, de accommodatie in
stand te houden en een scala aan activiteiten uit te voeren wordt, zoals ook in het
verleden, expliciet aandacht besteed aan het financieel beleid (exploitatie, liquiditeit etc.).
• WVS streeft ernaar leden te werven, afhankelijk van het aantal vrije ligplaatsen, om
structureel de exploitatie te kunnen dekken.
• Om extra financiële middelen te genereren wordt een actief advertentiebeleid gevoerd.
• Ten behoeve van het realiseren van extra voorzieningen, zoals hierboven omschreven,
worden mogelijke subsidiebronnen en potentiële sponsors actief benaderd.

Watersport Vereniging Sloterplas
een vereniging vol watersportplezier
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STATUTEN

Artikel 1 NAAM
De vereniging draagt de naam: “Watersport Vereniging Sloterplas”. Zij is opgericht op zes juni
negentienhonderd negenenzestig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 ZETEL
De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
Artikel 3 DOEL
1.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
2.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
a.
hot vormen van een band tussen haar leden;
b.
het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en
lezingen;
c.
het uitschrijven en organiseren van wedstrijden en tochten;
d.
het aanbrengen en het in stand houden van de nodige accommodatie voor de
watersport;
e.
het samenwerken met andere verenigingen die het zelfde of nagenoeg het zelfde doel
nastreven;
f.
het vertegenwoordigen van haar leden tegenover "Het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond” en andere verenigingen die het zelfde doel nastreven.,
g.
het verspreiden van gedragsregels en dergelijke onder de leden., en
h.
andere wettig geoorloofde middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4 VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Artikel 5 LEDEN.
1.
De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen:
a.
gewoon lidmaatschap,
b.
senior lidmaatschap,
c.
jeugd lidmaatschap,
d.
partner lidmaatschap,
e.
kandidaat lidmaatschap,
f.
buitengewoon lidmaatschap.
2.
De vereniging kent tevens begunstigers.
3.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van alle personen zijn opgenomen die tot
de in artikel 5 lid 1 en 2 gestelde vormen van lidmaatschap behoren.
Artikel 6 LEDEN, SENIORLEDEN, JUNIORLEDEN, PARTNERLEDEN, KANDIDAATLEDEN,
BUITENGEWONE LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
1.
Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op één januari van het
verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
2.
Senior leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op één januari van het
verenigingsjaar de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt.
3.
Jeugdleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die op één januari van het
verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt.
4.
Partnerleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op één januari van het
verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en naar het oordeel van het bestuur
van de vereniging een duurzame relatie onderhouden met een lid van de vereniging, die de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
5.
Kandidaat-leden van de vereniging zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen
maar nog niet tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
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6.
7.
8.
9.

Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn zowel natuurlijke- als rechtspersonen, die niet
tot de lidmaatschapsvormen zoals genoemd in Artikel 6 lid 1, 2, 3 en 4 van de vereniging kunnen
worden toegelaten.
Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met
een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage, zonder lid van de
vereniging te zijn.
Jeugdleden, partnerleden, kandidaat-leden, buitengewone leden en begunstigers hebben geen
andere rechten en verplichtingen dan die hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en
opgelegd.
Onder leden in deze statuten worden begrepen gewone leden, tenzij anders bepaald.

Artikel 7 TOELATING
1.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, senior leden, jeugdleden, partnerleden,
kandidaat-leden, buitengewone leden en begunstigers, zoals nader bepaald in het huishoudelijk
reglement.
2.
Bij niet toelating tot lid, senior lid, jeugdlid, partnerlid, kandidaat lid en buitengewoon lid kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.
Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, senior lid, jeugdlid, partnerlid, kandidaat-lid,
buitengewoon lid of begunstiger kan hot bestuur zich laten bijstaan door een commissie als
bedoeld in Artikel 1,6 lid 3.
Artikel 8 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1 . Het lidmaatschap eindigt
a.
door overlijden van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging namens de vereniging. Deze 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 gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d.
door ontzetting. Deze 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.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris: opzegging
namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
3.
Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd
indien van de vereniging of van het lid redelijks niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
l
aten voortduren.
4.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. De betrokkene wordt
van het besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
6.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
7.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 9 SCHORSING
1.
Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement of een ander reglement
van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of
naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge de opdracht
van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor
maximaal zes maanden.
2.
Het besluit tot schorsing wordt het betreffende lid medegedeeld per aangetekend schrijven.
3.
Bij een schorsing voor een periode langer dan zes maanden dient het bestuur aan de algemene
vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
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4.

Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien met
uitzondering van het recht om binnen vier weken na kennisgeving van de schorsing schriftelijk
bezwaar aan te tekenen bij het bestuur van de vereniging en het recht om op de algemene
vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de
beraadslaging deel te nemen.

Artikel 10 EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN,
PARTNERLEDEN, KANDIDAATLEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
1.
De rechten en verplichtingen van een jeugdlid, partner lid, kandidaat-lid, buitengewoon lid en van
een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens
dat de jaarlijkse bijdrage over het verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.
Het partnerlidmaatschap eindigt tevens aan het einde van het verenigingsjaar waarin naar de
mening van het bestuur de duurzame relatie met het lid waaraan het partnerlidmaatschap is
gekoppeld definitief verbroken is.
Artikel 11 JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1.
De leden, senior leden, jeugdleden, partnerleden, kandidaat-leden, buitengewone leden en
begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
ledenvergadering zal worden vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
2.
De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten
betalen.
3.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage en/of entreegeld te verlenen.
Artikel 12 RECHTEN VAN JEUGDLEDEN, PARTNERLEDEN, KANDIDAATLEDEN,
BUITENGEWONE LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Behalve de overige rechten die aan jeugdleden, partnerleden, kandidaat-leden, buitengewone leden of
begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben jeugdleden, partnerleden,
kandidaat-leden, buitengewone leden en begunstigers het recht de door de vereniging georganiseerde
wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen.
Artikel 13 BESTUUR
1.
Het, bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten
minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
2.
De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als ten minste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte der stemmen. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet
uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
3.
Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee-derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de keus.
5.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6.
Verkiesbaar tot bestuurslid zijn leden, senior leden en partnerleden. Niet verkiesbaar tot
bestuurslid zijn zakelijk belanghebbenden bij de watersport.
Artikel 14 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODE LIDMAATSCHAP, SCHORSING
1.
Eik bestuurslid, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
voor het verloop van die termijn.
2.
Eik bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
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3.

4.

Naast het bepaalde in Artikel 14 lid 1 eindigt het bestuurslidmaatschap tevens:
a.
door het niet meer voldoen aan de in artikel 13 lid 6 gestelde eisen voor het
bestuurslidmaatschap; en
b.
door bedanken.
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen met betrekking tot het
bestuurslidmaatschap.

Artikel 15 BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris
en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer
dan één functie bekleden.
2.
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris.
3.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
Artikel 16 BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2.
Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft hek bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a.
het aan gaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
b.
het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is 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.
6.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander
bestuurslid.
Artikel 17 JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
3.
De algemene vergadering benoemt uit de stemgerechtigde leden een commissie van ten minste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van
haar bevindingen uit.
4.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarde te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van
de vereniging te geven.
5.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 en 4 tien jaren te bewaren.
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Artikel 18 ALGEMENE VERGADERINGEN
1.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen
2.
In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a.
de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
b.
c.
d.

3.
4.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 lid 2;
het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 17 lid 31
de benoeming van de in artikel 17 lid 3 bedoelde commissie voor het lopende
verenigingsjaar,
e.
de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen en eventueel entreegeld;
f.
de begroting van het lopende verenigingsjaar,
g.
de benoeming van bestuursleden-,
h.
binnengekomen stukken-,
i.
voorstellen van het bestuur en/of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering; en
j.
wat verder ter tafel komt.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen dagblad en door mededeling op
het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

Artikel 19 TOEGANG EN STEMRECHT
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, senior leden, jeugdleden, partnerleden,
kandidaat-leden, buitengewone leden en begunstigers.
2.
Behoudens tot vergaderingen genoemd in art. 9 lid 4 hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden geen toegang.
3.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
4.
Jeugdleden, buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene
vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5.
In de algemene vergaderingen hebben uitsluitend leden, senior leden en partnerleden stemrecht.
6.
leder van de in lid 5 genoemde leden die niet geschorst is heeft één stem.
7.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan twee leden vertegenwoordigen.
Artikel 20 VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de algemene vergadering
in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist
worden ondertekend.
Artikel 21 BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
1.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
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.
3.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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5.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen
op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
grootste en op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij
gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd.
Is bij die voorafgaande stemming het op één na grootste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht Indien bij die tweede stemming de stemmen staken
beslist het lot.
6.
Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen, dan is het
voorstel verworpen.
7.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der gerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Artikel 22 BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN
1.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden, senior leden, jeugdleden, partnerleden, kandidaat-leden,
buitengewone leden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in art. 5 lid 3.
2.
Bij deze oproeping dient een termijn van tenminste veertien dagen in acht te worden genomen.
3.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd hek' bepaalde in
Artikel 23.
Artikel 23 STATUTENWIJZIGING
1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht 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, ten huize van de secretaris voor, de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
3.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie-vierde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste drie-vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn
niet tenminste drie-vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drievierde van de uitgebrachte stemmen- 4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 24 ONTBINDING
1.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.
Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te
bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij
de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met
inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
Artikel 25 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, als ook andere reglementen
vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.
Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
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Artikel 26 SLOTBEPALING
De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen
voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond. De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document vastgesteld. Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in
het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon en volledige voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend) J.C. Bom; E. Faber.

Statuten Watersport Vereniging Sloterplas
Laatstelijk gewijzigd 7 oktober 1995
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