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S T A T U T E N 

 
watersportvereniging "De Bergse Maas” 

 
gevestigd te Waalwijk 

 
 
Artikel 1 Naam en zetel. 
 
1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "De 

Bergse Maas". 
 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Waalwijk. 
 
Artikel 2 Doel. 
 
1. De vereniging heeft ten doel de zeil-, motorboot-, roei-, kano- 

en andere sport op het water te bevorderen en onder haar 
leden te beoefenen. 

 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het aanleggen van jachthavens en het stichten van 
clubgebouwen, respectievelijk het animeren van derden 
daartoe; 

b. haar leden zich onderling te doen bekwamen in het 
behandelen van vaartuigen; 

c. het houden van wedstrijden en het deelnemen aan 
wedstrijden, welke door andere verenigingen zijn 
uitgeschreven; 

d. het houden van gemeenschappelijke tochten te water; 
e. het aanschaffen en aan leden beschikbaar stellen van 

doelmatige vaartuigen; 
f. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde 

of nagenoeg hetzelfde doel nastreven; 
g. andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. 

 
Artikel 3 Duur. 
 
1. De vereniging, oorspronkelijk opgericht 15 september 1948, is 

vanaf 14 september 1982 aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 4 Lidmaatschap. 
 
1. De vereniging kent: 

a. leden; 
b. buitengewone leden; 
c. jeugdleden; 
d. donateurs; 
e. ereleden. 

 
2. Lid is de natuurlijke persoon, die bij het begin van het 

verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en als lid is 
toegelaten overeenkomstig artikel 5. 

 
3. Buitengewoon lid is het gezins- of bemanningslid van een lid, 

welk gezins- of bemanningslid bij het begin van het 
verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en als 
buitengewoon lid is toegelaten overeenkomstig artikel 5. 

 
4. Jeugdlid is de natuurlijke persoon, die bij het begin van het 

verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en 
als jeugdlid is toegelaten overeenkomstig artikel 5. 

 
5. Donateur is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich 

als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en die de 
vereniging financieel steunt met een door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage. 

 
6. Erelid is de natuurlijke persoon, die op voorstel van het bestuur 

door de algemene ledenvergadering als zodanig is benoemd 
krachtens een besluit genomen met een meerderheid van ten 
minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. 

 
7. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen 

van alle leden, buitengewone leden, jeugdleden, donateurs en 
ereleden zijn opgenomen. 

 
8. Alleen de in lid 2 bedoelde leden zijn leden in de zin van de 

wet. De in de leden 3, 4, 5 en 6 bedoelde personen hebben 

slechts die rechten welke hen bij of krachtens deze statuten zijn 
toegekend. 

 
Artikel 5 Verkrijging van het  lidmaatschap. 
 
1. Zij die lid, buitengewoon lid of jeugdlid van de vereniging willen 

worden, moeten zich daartoe schriftelijk aanmelden bij het 
bestuur. Minderjarigen hebben bij de aanvraag voor het 
lidmaatschap de schriftelijke toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordiger nodig. 

 
2. De algemene ledenvergadering beslist over de toelating op de 

wijze als bij het huishoudelijk reglement is bepaald. 
 
Artikel 6 Verplichtingen van de leden. 
 
1. De leden, buitengewone leden en jeugdleden zijn verplicht: 

a. de door de algemene ledenvergadering vastgestelde 
contributies en liggelden te voldoen; 

b. zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de 
vereniging; 

c. desgevraagd kosteloos werkzaamheden ten behoeve van 
de vereniging te verrichten; 

d. na te komen de verplichtingen welke hen bij het 
huishoudelijk reglement of bij besluit van de algemene 
ledenvergadering worden opgelegd. 

 
Artikel 7 Einde van het lidmaatschap. 
 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden;  
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan 

geschieden wanneer een lid zijn financiële verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting (royement); deze kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 
2. opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap staat voor 
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving beroep open op de algemene ledenvergadering. 
De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende 
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
3. opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de 

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk 
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren. 

 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet 

het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip 
volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

 
5. 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. 

 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) geschiedt door het 

bestuur krachtens een besluit van de algemene 
ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten 
minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. 
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7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel 
verschuldigd. 

 
8. De leden 1 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing 

op het einde van het buitengewoon lidmaatschap en het 
jeugdlidmaatschap. 

 
9. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen 

tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens 
dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor 
het geheel blijft verschuldigd. 

 
Artikel 8 Bestuur. 
 
1. Door de algemene ledenvergadering wordt uit de leden een 

bestuur gekozen van ten minste vijf en ten hoogste zeven 
meerderjarige leden, onder wie een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester en twee commissarissen. 

 
2. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies 

worden door de bestuursleden onderling verdeeld. 
 
3. Elk jaar treedt een der bestuursleden af volgens een door het 

bestuur op te maken rooster. 
 
4. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 
 
5. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het 

rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 
 
6. De wijze van de kandidaatstelling voor het bestuurs-

lidmaatschap wordt bij het huishoudelijk reglement geregeld. 
 
7. Op voorstel van het bestuur kan door de algemene 

ledenvergadering bij een besluit genomen met ten minste 
drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen uit de leden 
een erevoorzitter worden gekozen. 

 
8. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is 

benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering 
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen 
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, 
eindigt door het verloop van die termijn. 

 
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van 

het lidmaatschap van de vereniging en door bedanken. 
 
Artikel 9 Bestuurstuurstaak en vertegenwoordiging. 
 
1. Het bestuur beheert de eigendommen van de vereniging en het 

is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de algemene 
ledenvergadering genomen besluiten. 

 
2. De voorzitter, tezamen met de secretaris of de penningmeester, 

vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen 
zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen 
vertegenwoordigen. 

 
3. Het bestuur is met machtiging van de algemene 

ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 
tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een derde verbindt en tot het sluiten van overeenkomsten 
van geldlening. 

 
Artikel 10 Verenigingsjaar en jaarverslag. 
 
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstand van de 

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend. 

 
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen 

zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn door de algemene 
ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur. 

 
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden 

een kascommissie van ten minste twee personen, die geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 

 
Artikel 11 Geldmiddelen. 
 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, 

entreegelden, liggelden, donaties, erfstellingen, legaten, 
schenkingen en andere baten. 

 
2. De wijze van vaststelling van de contributies, entreegelden, 

liggelden en donaties wordt bij het huishoudelijk reglement 
geregeld. 

 
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of 

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van 
een bijdrage te verlenen. 

 
Artikel 12 Algemene ledenvergaderingen. 
 
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. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering -de 
jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen 
onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag van de secretaris en de rekening van de 

penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar met 
het verslag van de kascommissie; 

b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende 
verenigingsjaar; 

c. de begroting van het lopende verenigingsjaar; 
d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; 
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij 

de oproeping voor de vergadering. 
 
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo 

dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
 
4. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door 

het bestuur. De oproeping geschiedt door middel van een van 
de secretaris uitgaande kennisgeving aan de adressen vermeld 
in het register bedoeld in artikel 4 lid 7. 

 
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een 

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen 
van een algemene ledenvergadering op een termijn niet langer 
dan vier weken; indien aan het verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan. 

 
Artikel 13 Toegang en stemmen. 
 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, 

buitengewone leden, jeugdleden en ereleden. Over toelating 
van andere personen beslist de vergadering. 

 
2. Uitsluitend de leden hebben stemrecht. Ieder lid brengt één 

stem uit. Stemmen bij volmacht is uitgesloten. Stemmen over 
zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten 
ongetekende briefjes. 

 
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen, tenzij elders in deze statuten een 
grotere meerderheid is voorgeschreven. 
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4. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, is het 
voorstel verworpen. 

 
5. Blanco of niet behoorlijk ingevulde stembiljetten worden niet 

meegeteld bij de bepaling van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

 
6. Bij stemmen over kandidaten worden er zoveel stemmingen 

gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. 
 
7. Indien over kandidaten moet worden gestemd en bij de eerste 

stemming niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
geldige stemmen heeft gekregen, dan wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de twee kandidaten die bij de 
eerste stemming de meeste en op één na meeste stemmen op 
zich hebben verenigd. 

 
8. Komen er door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen 

meer dan twee kandidaten voor herstemming in aanmerking, 
dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een 
herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. 

 
9. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
 
Artikel 14 Statutenwijzigng 
 
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden 

gebracht dan door een besluit van een algemene 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

 
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter 

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering wordt gehouden. 

 
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen 

indien ten minste drie/vierde van alle leden zich daarvóór 
uitspreekt. Kan door het ontbreken van een voldoende aantal 
leden dit besluit niet tot stand komen, dan wordt binnen twee 
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 

gehouden, waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden 
genomen met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 

een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van 
deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
Artikel 15 Ontbinding. 
 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar de ontbinding van de vereniging zal 
worden voorgesteld. 

 
2. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen, indien 

ten minste drie/vierde van alle leden zich daarvóór uitspreekt. 
Kan door het ontbreken van een voldoende aantal leden dit 
besluit niet tot stand komen, dan wordt binnen twee weken 
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin het besluit tot ontbinding kan worden genomen met 
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de ontbonden 

vereniging. 
 
4. Een eventueel batig saldo komt toe aan degenen die ten tijde 

van de ontbinding lid zijn van de vereniging, tenzij de algemene 
ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding een andere 
bestemming vaststelt. 

 
Artikel 16 Huidhoudelijk reglement. 
 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk 

reglement vast, waarin worden geregeld de onderwerpen die 
krachtens deze statuten regeling dienen te vinden en waarin 
tevens kan worden voorzien in hetgeen deze statuten niet of 
niet volledig bevatten. 

 
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die 

strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 
 
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het 

huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2 
en 3 van overeenkomstige toepassing. 

 


