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STATUTEN
 
ARTIKEL 1. NAAM ZETEL DUUR VERENIGINGSJAAR.
1. De Vereniging draagt de naam "Watersportvereniging Zandvoort", afgekort,W.V.Z.
2. Zij is opgericht op achttien februari 1966, voor onbepaalde tijd en gevestigd te Zandvoort.
3. Het Verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 
ARTIKEL 2. DOEL.
1. Het doel der Vereniging is het beoefenen en bevorderen van de waterSport aan de 
Nederlandse kust, in het bijzonder aan     het gedeelte van de gemeente Zandvoort.
2. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het verwerven en gebruik maken van een afgezet strandgedeelte met opstallen en benodigde 
accommodatie, waar afvaren en     landen met de voor de brandingwatersport geschikte 
vaartuigen mogelijk.
b. het organiseren van evenementen voor eigen leden en leden van andere verenigingen die bij 
de watersport zijn betrokken.
c. alle andere wettige middelen
 
ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP
1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn.
2. De leden worden onderverdeeld in:
a. individuele leden
b. jeugdleden
c. gezinsleden
d. aspirant-leden
e. ereleden Individuele leden zijn zij die bij de aanvang van het betreffende verenigingsjaar de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Individuele leden hebben stemrecht.
Jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar 
hebben bereikt maar nog geen 18 jaar zijn. Jeugdleden hebben geen stemrecht.
Gezinsleden zijn de levenspartner van een individueel lid en hun kinderen die de leeftijd van 18 
jaar nog niet hebben bereikt en die geen jeugdlid zijn. Als levenspartner wordt aangemerkt 
degene met wie het individueel lid gehuwd is of met wie een daarmee vergelijkbare duurzame 
samenleving bestaat. Gezinsleden hebben geen stemrecht.
Aspirant-leden zijn zij die door het bestuur gedurende het verenigingsjaar als zodanig zijn 
toegelaten. Een aspirant-lid kan pas tot individueel lid of jeugdlid worden aangenomen in de 
najaar algemene vergadering van het volgende verenigingsjaar. Aspirant-leden hebben geen 
stemrecht.
Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of op schriftelijke voordracht van tenminste 
tien stemgerechtigde leden als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd wegens hun 
buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de watersport In het algemeen. 
Ereleden hebben stemrecht.
 
ARTIKEL 4. DONATEURS.
Donateurs zijn zij die zich verbinden de vereniging te steunen middels een jaarlijkse financiële 
bijdrage, waarvan de minimale hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
Zij nemen geen deel aan het verenigingsleven en hebben geen stemrecht. Het bestuur beslist 
over de toelating als donateur alsmede over de beëindiging van het donateurschap namens de 
vereniging.



 
ARTIKEL 5. TOELATING TOT LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap van de Vereniging moet schriftelijk bij het secretariaat worden 
aangevraagd.Op voordracht van het bestuur    beslist de algemene vergadering over de toelating.
2. Bij toelating verplichten de leden zich een positieve bijdrage te leveren aan het doel van de 
Vereniging en actief aan        de werkzaamheden van de vereniging deel te nemen.
 
ARTIKEL 6. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. overlijden
b. opzegging door lid
c. opzegging door de vereniging
d. ontzetting
2. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het 
Verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. De 
opzegging van het lidmaatschap brengt geen verandering in de rechten en plichten van het lid 
voor het lopende verenigingsjaar.
3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
4. Ook wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid de 
financiële bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
5. Opzegging door de Vereniging gebeurt door het bestuur en kan slechts geschieden tegen het 
einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier 
weken.
Dit kan geschieden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, 
respectievelijk zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
6. De opzegging kan tot onmiddellijke beëindiging van het_ lidmaatschap leiden wanneer van het 
lid of van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten 
voortduren tot het einde van het verenigingsjaar.
7. Ontzetting geschiedt door een bestuursbesluit. Hiervan kan sprake zijn indien een lid zijn 
statutaire of reglementaire verplichtingen bij herhaling niet nakomt, in het bijzonder de bepalingen 
inzake zijn financiële verplichtingen.
 
ARTIKEL 7. BERISPING - SCHORSING.
Het bestuur kan een lid berispen of schorsen indien de statuten en reglementen niet worden 
nageleefd.
Een schorsing kan niet langer dan drie maanden duren. Indien binnen die periode door het 
bestuur geen besluit is genomen tot opheffing van de schorsing of
ontzetting uit het lidmaatschap van het betrokken lid, eindigt de schorsing van rechtswege.
ARTIKEL 8. BEROEP TEGEN OPZEGGING - ONTZETTING.
1. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na 
ontvangst van de kennisgeving van dit besluit beroep open op de algemene vergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
2. Een afschrift van de kennisgeving van een bestuursbesluit tot onmiddellijke opzegging, 
ontzetting of schorsing wordt in het clubhuis aangeplakt.
 
 
ARTIKEL 9. GELDMIDDELEN.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. jaarlijkse bijdragen der leden zoals inschrijfgeld, contributie en schepengeld.
b. bijdragen van donateurs
c. schenkingen, erfstellingen en legaten
d. overige baten.
2. De leden zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte ieder jaar voor iedere 
categorie van leden door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
3. De jaarlijkse bijdrage dient te zijn voldaan vóór eenendertig (31) maart van het betreffende 



verenigingsjaar.
4. Bij toetreding tot het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar 
moet de gehele jaarlijkse bijdrage worden voldaan binnen twee maanden na aanvang van het 
lidmaatschap.
5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.
 
ARTIKEL 10. BESTUUR.
1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter en tenminste vier doch ten hoogste
twaalf andere bestuursleden, tezamen altijd uit een oneven aantal.
Watersportvereniging Zandvoort    
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de individuele leden benoemd.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de 
bestuursleden onderling verdeeld.
3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende 
bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende 
algemene vergadering voorzien.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. bedanken als bestuurslid
b. beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging
c. ontslag door de algemene vergadering.
5. Bestuursleden kunnen altijd onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden 
geschorst of ontslagen. Voor dit besluit Is een meerderheid vereist van tweederde van de geldig 
uitgebrachte stemmen In een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd Is.
Is dit aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan wordt binnen een maand daarna een 
tweede vergadering gehouden waarin een besluit kan worden genomen met een meerderheid 
van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te 
verantwoorden.
6. Een schorsing van een bestuurslid kan niet langer dan drie maanden duren. Indien binnen die 
periode door de algemene vergadering geen besluit is genomen tot opheffing van de schorsing of 
ontslag van het betrokken bestuurslid eindigt de schorsing van rechtswege.
 
ARTIKEL 11. BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de Vereniging. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd 
door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en is belast met de dagelijkse leiding van 
de Vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. Voor het sluiten van deze overeenkomsten behoeft het bestuurde voorafgaande 
goedkeuring van de algemene vergadering.
4. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks 
bestuur gezamenlijk.
 
ARTIKEL 12. BESLUITVORMING BESTUUR.
1. Het bestuur komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig 
achten.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen Bij het staken van 
stemmen beslist de voorzitter.
 
ARTIKEL 13. JAARVERGADERING EN ALGEMENE VERGADERING



1. Oproeping tot de algemene vergadering geschiedt schriftelijk door het bestuur met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. In de oproeping wordt de agenda 
van de betreffende vergadering vermeld.
2. Jaarlijks worden tenminste twee algemene vergaderingen gehouden: de jaarvergadering in het 
voorjaar en een algemene vergadering in het najaar. De jaarvergadering vindt plaats vóór 1 juli 
van het lopende verenigingsjaar. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en 
legt verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur onder 
overlegging van een balans en de staat van baten en lasten.
3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kascommissie van twee stemgerechtigde 
leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie controleert de door het bestuur 
opgestelde balans en staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag 
uit over haar bevindingen.
Het bestuur is verplicht de kascommissie inzage te geven van alle boeken en bescheiden van de 
Vereniging. Zij kan zich door een derde deskundige bij het uitvoeren van de controle doen 
bijstaan.
4. Naast de vergaderingen bedoeld in lid 2 worden algemene vergaderingen bijeengeroepen zo 
dikwijls als het bestuur of tenminste 10 stemgerechtigde leden dit wenselijk achten.
Geeft het bestuur binnen 4 weken geen gevolg aan een verzoek van de leden, dan kunnen de 
leden zelf tot het bijeenroepen van een algemene vergadering overgaan.
 
ARTIKEL 14. TOEGANG EN STEMRECHT.
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden en zij die daartoe door het bestuur 
of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Geen toegang hebben geschorste leden en 
geschorste bestuursleden.
2. Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten - vertegenwoordigen bij schriftelijke 
volmacht.
3. Algemene regel is dat over zaken mondeling wordt gestemd en over personen schriftelijk. Op 
voorstel van de voorzitter kan de vergadering besluiten van deze regel af te wijken.
Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij deze statuten 
anders is voorgeschreven.
Bij staking van stemmen over zaken Is het voorstel verworpen. Indien bij de stemming over 
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee 
personen die het grootste aantal stemmen op zich verzamelden. Indien bij de tweede stemming 
de stemmen staken, beslist het lot.
 
ARTIKEL 15. VOORZITTERSCHAP ALGEMENE VERGADERING - NOTULEN.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt een 
der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering op.
2. De secretaris houdt de notulen van het ter algemene vergadering behandelde. Deze notulen 
worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de 
vergadering en de secretaris.
 
ARTIKEL 16 REGLEMENTEN.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, een reglement van orde en - zo 
nodig - andere reglementen vaststellen voor onderwerpen die het nodig acht zoals:
het houden van bestuurs - en algemene vergaderingen, de instelling en werkwijze van 
commissies, het beheer der geldmiddelen, de indeling van de leden in groepen, de 
toelatingseisen voor het lidmaatschap, de financiële - en overige verplichtingen van de leden per 
groep en het gebruik en beheer van de verenigingsfaciliteiten op het strand en dergelijke. De 
bepalingen van deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.
 
ARTIKEL 17. STATUTENWIJZIGING.
1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid 
van tweederde deel der uitgebrachte stemmen, in een algemene vergadering waarin tenminste 
de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Wanneer in een algemene vergadering een dergelijk voorstel aan de orde komt moet de 



woordelijke tekst van dat voorstel in de oproeping tot die vergadering worden vermeld, terwijl 
bovendien een afschrift van dat voorstel vanaf de dag van bijeenroeping tot de vergadering tot en 
met de dag van de vergadering op het secretariaat van de Vereniging voor de leden ter inzage 
moet liggen.
3. Wanneer in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 aan de orde komt, minder 
dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede 
vergadering uitgeschreven, welke tenminste vier en ten hoogste acht weken na de datum van de 
eerste vergadering moet worden gehouden en in welke vergadering, ongeacht het aantal alsdan 
aanwezige leden, het betrokken voorstel kan worden aangenomen mits met een meerderheid 
van tweederde der uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt.
 
ARTIKEL 18. ONTBINDING EN LIQUIDATIE.
1. Tot ontbinding van de Vereniging kan worden besloten op dezelfde wijze als waarop tot 
wijziging van de statuten kan worden besloten.
2. Bij ontbinding van de Vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemene 
vergadering anders beslist.
3. Een na de vereffening van de zaken van de Vereniging eventueel aanwezig liquidatiesaldo zal 
worden aangewend tot die doeleinden, welke het meest met het doel der vereniging 
overeenstemmen.
 
ARTIKEL 19. SLOTBEPALING.
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of de eventuele reglementen niet voorzien, beslist 
het bestuur.
 


