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STATUTENWIJZIGING

Heden, de veertiende maart tweeduizend, verscheen voor mij, Mr Antonius Franciscus Maria Vos, notaris
gevestigd te Dronten:

de heer Wickert IJzerman, wonende te 8271 HK IJsselmuiden, Tuinfluiter 57, geboren te Kampen op
drieëntwintig juni negentienhonderd vierenzestig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is
vastgesteld middels rijbewijs met het nummer 3135284177 te dezen handelend als secretaris van statutair
te Kampen gevestigde vereniging: Zeilvereniging ZC ‘37, adreshoudende te 8271 HK IJsselmuiden,
Tuinfluiter 57, en als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 21 van haar statuten.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, ter uitvoering van het besluit van de algemene
vergadering tot statutenwijziging de dato dertien mei negentienhonderd achtennegentig, waarvan blijkt uit een
aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering, met inachtneming van de desbetreffende
voorschriften der statuten en alzo met de vereiste meerderheid van stemmen, en derhalve rechtsgeldig, bij deze
te willen overgaan tot het doen constateren dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld op drie maart 
negentienhonderd vijfennegentig, geheel worden gewijzigd, en voortaan zullen luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “Zeilclub ’37 “(ZC ’37).
Zij is opgericht op vijf maart negentienhonderd zevenendertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Kampen.
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 2 
In deze statuten wordt verstaan onder:
- de vereniging: de Vereniging “Zeilclub ‘37”;
- het bestuur: het bestuur van de vereniging;
- de leden: de leden van de vereniging.
DOELSTELLING
Artikel 3 
1. De vereniging heeft als doel:

a. de beoefening van de watersport door haar leden en de bevordering van de watersport;
b. het (doen) in stand houden van één of meer jachthavens speciaal ten behoeve van de leden van de

vereniging, met sobere maar adequate voorzieningen tegen een prijs die juist een dekkende exploitatie
continue mogelijk maakt.

2. Zij tracht haar doel te bereiken door:
a. Het houden van bijeenkomsten, cursussen en lezingen;
b. het organiseren van wedstrijden, tochten en andere evenementen;
c. het organiseren van zeilinstructies en andere activiteiten voor de jeugd;
d. het (doen) exploiteren van een of meer jachthavens. Hiertoe kan zij een beheerstichting in het leven

roepen;
e. het behulpzaam zijn bij de instandhouding van de nodige accommodatie voor de watersport en de

leden;
f. alle andere middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk zijn.

LIDMAATSCHAP
Leden 
Artikel 4 
Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven schriftelijke, gedateerde verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Leden van de vereniging kunnen zijn personen die woonachtig zijn in de provincies Overijssel en Gelderland en
in de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder. De Algemene Ledenvergadering kan ontheffing verlenen
van dit woonplaatsvereiste.
Wanneer een lid verhuist naar een woonplaats buiten het hiervoor bepaalde gebied blijft het lidmaatschap in
stand.
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Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Familieleden in de eerste graad, echtgenoten en partners in duurzame samenleving kunnen bij overlijden van
een lid het lidmaatschap op eigen naam voortzetten. Zij dienen hiertoe binnen een half jaar een verzoek in bij
het bestuur.
Bij toetreding als lid van de vereniging is een eenmalig entreegeld verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt
door de Algemene Vergadering vastgesteld.
Leden die tevens een ligplaats in de haven huren, zijn gehouden zich beschikbaar te stellen ten behoeve van
het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder e. 
Bijzondere leden 
Artikel 5 
De vereniging kent naast de gewone leden: ereleden, huisgenootleden en jeugdleden.
Ereleden zijn leden die op voordracht van het bestuur of van de Algemene Vergadering als zodanig door de
Algemene Vergadering zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of voor de doelen
die de vereniging nastreeft.
Jeugdleden zijn leden die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Huisgenootleden zijn leden die dezelfde domicilie hebben als een gewoon lid van de vereniging en door het
bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
Jeugdleden en huisgenootleden kunnen de Algemene Ledenvergadering bijwonen. Zij kunnen niet het woord
voeren, tenzij het bestuur anders beslist. 
Zij hebben geen stemrecht.
Einde lidmaatschap 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan wanneer een
lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een door het bestuur te bepalen termijn niet
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van
het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer in redelijkheid van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen vier
weken na de ontvangst van de kennisgeving beroep aan te tekenen bij de Algemene Ledenvergadering.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of wanneer het lid de vereniging en/of haar leden op
onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt het lid met
opgave van de redenen per aangetekende brief van het voornemen tot ontzetting in kennis. Het betrokken
lid is bevoegd zich in de Algemene Ledenvergadering te verweren. Door de kennisgeving is het lid
geschorst totdat de Algemene Ledenvergadering een besluit omtrent de ontzetting heeft genomen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

BEGUNSTIGERS
Artikel 7
Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te
stellen minimum bijdrage. Zij hebben het recht de Algemene Ledenvergadering en de evenementen van de
vereniging bij te wonen. Zij kunnen in de Algemene Ledenvergadering niet het woord voeren, tenzij het bestuur
anders beslist, en hebben geen stemrecht. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
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CONTRIBUTIES
Artikel 8 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. Met het oog op de contributieheffing kan de Algemene
Ledenvergadering bepalen dat de leden in categorieën worden ingedeeld. De hoogte van de contributie wordt
per ledencategorie vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Ereleden zijn uitgezonderd van de contributieplicht.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
contributieplicht te verlenen. Het verzoek tot ontheffing wordt schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur
ingediend. Het bestuur behandelt het verzoek in vertrouwelijkheid.
Indien het lidmaatschap aanvangt na éénendertig augustus is over het lopende verenigingsjaar slechts de helft
van de vastgestelde contributie verschuldigd.
Het bestuur kan de leden verzoeken een machtiging tot inning van de contributie te verstrekken. Een dergelijke
machtiging leidt tot een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen korting op de contributie.
BESTUUR 
Samenstelling 
Artikel 9 
Het bestuur bestaat uit zeven personen. De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur dit
aantal op negen stellen.
De voorzitter wordt in functie door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. 
De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging op
schriftelijke voordracht van het bestuur of van twintig stemgerechtigde leden die de voordracht hebben
ondertekend. De voordracht van het bestuur wordt medegedeeld bij de oproeping voor de vergadering. De
voordracht door leden moet uiterlijk acht dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
zijn ingediend. Het bestuur deelt deze voordracht uiterlijk vier dagen vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk aan de leden mede.
Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 10 
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt in de gevallen als bedoeld in artikel 6 van deze statuten en door
schriftelijke opzegging door het lid, mits op een termijn van drie maanden.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Ledenvergadering worden
geschorst en ontslagen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een bestuurslid is geschorst wanneer hij ontslagen is als bestuurslid van een rechtspersoon waarin hij uit
hoofde van zijn bestuurslidmaatschap van de vereniging zitting heeft.
De schorsing eindigt wanneer de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene
Ledenvergadering te verantwoorden.
Bestuursleden treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Onder een jaar mag te dezen worden verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene
Ledenvergaderingen. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is  eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
De totale zittingsduur van een bestuurslid mag de twaalf jaar niet overschrijden.
Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een
Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Indien het bestuur geen voordrachten tot vervulling van vacatures doet, is de Algemene Ledenvergadering vrij
hierin te voorzien.
Bestuurstaken en bevoegdheden 
Artikel 11 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, pachten, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
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Het bestuur is niet bevoegd 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. 
Jaarlijks stelt het bestuur een ontwerp-beleidsplan voor de vereniging op voor de komende vier jaren en legt dat
ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering.
Jaarlijks stelt het bestuur een ontwerp-beleidsplan met een financieel dekkingsplan voor de haven op voor de
komende vier jaren en legt dat ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij de exploitatie
van de haven is opgedragen aan een daarvoor in het leven geroepen afzonderlijke stichting. In dat geval stelt
het stichtingsbestuur het ontwerp-beleidsplan op.
Jaarlijks stelt het bestuur een verslag op van de activiteiten van de vereniging en van de handelingen van het 
bestuur en brengt dit jaarverslag ter kennis van de Algemene Ledenvergadering. Dit verslag geeft aan op welke
wijze uitvoering is gegeven aan het beleidsplan.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor overschrijding van posten die op
de vastgestelde begroting voorkomen of het doen van niet voorziene uitgaven boven de daarvoor gestelde
begrotingsruimte.
Vergaderingen 
Artikel 12 
Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.
Het bestuur vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht.  
Wanneer twee andere leden van het bestuur een vergadering wenselijk achten, roept de voorzitter binnen vier
weken het bestuur bijeen. Gaat de voorzitter hier niet toe over dan zijn de betreffende leden zelf bevoegd een
bestuursvergadering bij een te roepen.
De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, tenminste
zeven dagen tevoren, de dag der oproeping niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. 
De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen
onderwerpen; zij worden verzonden door de secretaris.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar
voorzitter aan. 
Besluiten 
Artikel 13 
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits met algemene stemmen en alle bestuursleden in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch, per telefax of enig ander communicatiemiddel hun mening te
uiten en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 
Indien het bestuur niet voltallig is, blijft het niettemin bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere
aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen,
die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Stemming 
Artikel 14 
1. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen
met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

2. Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid der stemmen op zich verenigt, zal er een
tweede vrije stemming plaats vinden. Verkrijgt ook dan niemand de meerderheid dan heeft een
herstemming plaats tussen de personen die het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen op zich
hebben verenigd. Krijgen zij evenveel stemmen, dan beslist het lot.

3. Staken bij een stemming over zaken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming

gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende, gesloten briefjes.
Stemming omtrent personen geschiedt steeds bij schriftelijke stemming.
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5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. De voorzitter van de vergadering is te allen tijde bevoegd een door hem gedaan voorstel of voordracht,

terug te nemen. 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vergaderingen 
Artikel 15 
De Algemene Ledenvergadering heeft de bevoegdheden die niet door de wet of deze statuten aan een ander
orgaan zijn opgedragen.
Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering
gehouden. In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. Het jaarverslag, de rekening en verantwoording en het verslag van de accountant of de kascommissie;
b. de eventuele benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 19, lid 5 voor het lopende verenigingsjaar;
c. de benoeming of verkiezing van bestuursleden;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij het oproepen tot de vergadering;
e. het voorgenomen beleid;
f. de begroting.
Voorts worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Wanneer tenminste twintig stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoeken  is het bestuur is verplicht tot
het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering te houden binnen vier weken na indiening van het
verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
Oproeping 
Artikel 16 
Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen. Deze oproeping geschiedt schriftelijk aan de
adressen van de leden en de begunstigers bedoeld in artikel 4 lid 5.
De oproeping vindt plaats uiterlijk veertien dagen voor de dag waarop de vergadering plaats zal vinden. De
oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip waarop de vergadering zal plaats vinden alsmede de te behandelen
onderwerpen
Toegang en besluitvorming 
Artikel 17 
Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de begunstigers, alsmede
degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is
bevoegd daarover dan het woord te voeren.
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder stemgerechtigd lid één stem in de Algemene
Ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen
tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde
optreden.
Besluitvorming kan geschieden bij acclamatie, tenzij een stemgerechtigd lid hoofdelijke stemming verlangt.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der stemgerechtigde leden schriftelijke
stemming verlangt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Indien bij verkiezing uit meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid
is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussen stemming. Staken de stemmen, dan beslist het lot.
Leiding 
Artikel 18 
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het

oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.

2. Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel
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van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien 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. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door
een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.

VERENIGINGSJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 19 
Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.
Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat
daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Het bestuur stelt een begroting van inkomsten en uitgaven op voor het komende jaar. Deze begroting wordt ter
vaststelling voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering.
Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar legt het bestuur in de Algemene Ledenvergadering
rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Deze rekening en verantwoording gaat vergezeld van
de jaarstukken, bestaande uit de balans en een staat van baten en lasten.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Ledenvergadering niet
overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de Algemene Ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
De commissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge.
BEHEERSTICHTING JACHTHAVEN
Artikel 20 
Wanneer het beheer en de exploitatie van een ten behoeve van de vereniging functionerende jachthaven is
opgedragen aan een beheerstichting, zijn de leden van het  bestuur van de vereniging verplicht om
desgevraagd het lidmaatschap van het bestuur van die stichting te aanvaarden.
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 21 
Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen
vier weken, doch niet eerder dan twee 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
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een
meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22 
1. Het bepaalde in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene

Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
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2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het
batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het ontbindingsbesluit andere vereffenaars zijn
aangewezen.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
liquidatie".

REGLEMENTEN
Artikel 23 
De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 24 
De vereniging kan in naam van haar leden verplichtingen aangaan die voortvloeien uit de omstandigheid dat de
vereniging is aangesloten bij een koepelorganisatie die de landelijke of regionale belangen van de watersport
behartigt.
Gedurende de tijd dat de vereniging van een organisatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel lid is, zijn de
leden van de vereniging gehouden zich aan de statuten en de reglementen van deze koepelorganisaties te 
onderwerpen en deze getrouwelijk na te leven.
SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Dronten op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte en nadat ik, notaris, de verschenen persoon
voor zoveel nodig heb gewezen op de gevolgen die voor hem uit de inhoud van deze akte voortvloeien, heeft de
verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis 
genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris,
ondertekend.


