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Nr. 798
VERENIGING: Watersportvereniging “De Snap” te Hardinxveld-Giessendam.

Statuten
Naam en zetel.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “De Snap”.
Voorst zal met de aanduiding “de vereniging” worden voldaan.
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Hardinxveld-Giessendam en kiest domicilie ten huize van
de secretaris.

Doel.
Artikel 3.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de watersport in de meest uitgebreide
zin en de behartiging van de daarmede samenhangende belangen.
Zij tracht dit doel te bereiken langs de wettige weg, en wel door:
1. het verstrekken van zomerligplaats, alsmede winterberging aan de leden, met
dien verstande dat zondags geen werkzaamheden zullen worden verricht
2. het maken van gezamenlijke tochten;
3. andere wettige middelen, die het doel zullen bevorderen.

Duur.
Artikel 4.
De vereniging is opgericht op 24 februari 1967 en wordt thans aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Leden.
Artikel 5.
De vereniging bestaat uit:
a. een onbepaald aantal gewone leden;
b. een onbepaald aantal aspirant-leden;
c. een onbepaald aantal donateurs;
d. een onbepaald aantal ere-leden.
Artikel 6.
1 Onder leden worden verstaan alle bij de vereniging geadministreerde personen,
die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Zij hebben stemrecht.
2 Onder aspirant-leden worden verstaan alle bij de vereniging geadministreerde
personen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij hebben geen
stemrecht.
3 Onder donateurs worden verstaan alle personen, die de vereniging jaarlijks
geldelijk steunen. Zij kunnen hieraan geen stemrecht ontlenen.
4 Onder ere-leden worden verstaan leden die zich op bijzondere wijze hebben
ingezet voor de vereniging. Zij worden, op voordracht van het bestuur benoemd
door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van 3/4 van de
uitgebrachte stemmen.

Toelating en beëindiging.
Artikel 7.
De aanvraag voor het lidmaatschap moet aan het bestuur worden gericht. De beslissing
tot toelating berust bij het dagelijks bestuur. Tegen de door het bestuur genomen
beslissing bestaat beroep bij de Algemene Vergadering. De wijze van toelating enz.
wordt overigens bij huishoudelijk reglement geregeld. De minimale duur van het
lidmaatschap is een jaar.
Artikel 8.
Het lidmaatschap vervalt:
- direct:
1. door overlijden;
2. door royement krachtens besluit van een Algemene Vergadering met gewone
meerderheid der uigebrachte geldige stemmen
- Aan het einde van een verenigingsjaar door schriftelijk bedanken. Het betreffende
schrijven dient ten laatste voor 31 oktober te zijn ontvangen door de secretaris.
Opzeggingen na 31 oktober ontvangen, worden beschouwd als te zijn gedaan tegen 31
december van het volgend jaar. Het bestuur heeft de bevoegdheid hiervan afwijkende
beslissingen te nemen.

Bestuur.
Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit 7 of 9 leden, te weten: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 2e
secretaris, penningmeester, 2e penningmeester en 1 of 3 leden.
De bestuursleden worden door de stemgerechtigde leden der Algemene Vergadering
gekozen, en wel bij een schriftelijke stemming.
Voor een benoeming tot bestuurslid komen alleen meerderjarige leden in aanmerking.
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
De voorzitter en secretaris, eventueel hun plaatsvervanger, vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten rechte.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Stukken van
huishoudelijke aard behoeven slechts de handtekening van de secretaris of zijn
plaatsvervanger.
Aan het bestuur is opgedragen de regeling van de werkzaamheden van de vereniging
volgens de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, het beheer van
de gelden en verdere eigendommen van de vereniging, de uitvoering van de besluiten
van de Algemene Vergadering en de behandeling van alle aangelegenheden, die door
hen in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
Tot het verrichten van de opgedragen werkzaamheden benoemt het bestuur, voor zover
nodig, commissies uit zijn midden, eventueel met de aanvulling uit de leden van de
vereniging, en kan het de medewerking van de leden inroepen.
Het bestuur regelt bij ontstentenis van zijn functionarissen de tijdelijke vervanging. Voor
het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het aangaan van
geldleningen en het stellen van borgtochten wordt de goedkeuring der Algemene
Vergadering verreist.
De wijze van verkiezing en de verdeling der functies worden geregeld bij huishoudelijk
reglement.

Inkomsten.
Artikel 10.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit jaarlijkse bedragen en contributiegelden der
leden en donateurs, uit kapitaalsrente, uit vergoedingen voor bewezen diensten en
overigens uit legaten, giften en verdere baten. De contributie wordt bepaald bij
huishoudelijk reglement.

Vergaderingen.
Artikel 11.
De Algemene Vergadering wordt gehouden voor 1 april van het verenigingsjaar. Zij geeft
voor het eerstvolgende verenigingsjaar dusdanige richtlijnen aan het bestuur, dat een
gezond voortbestaan van de vereniging gewaarborgd is.
Regelen tot het bijeenroepen en het houden van vergaderingen, de wijze van
verkiezingen enz. worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Wijziging der statuten.
Artikel 12.
Deze statuten kunnen alleen worden gewijzigd bij besluit van een Algemene
Vergadering, genomen met een meerderheid van 2/3 der aldaar uitgebrachte geldige
stemmen, met dien verstande, dat ter vergadering 3/4 der geregistreerde leden
aanwezig dient te zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, dan dient een nieuwe Algemene Vergadering te worden
belegd na een termijn van 14 dagen, doch binnen een maand hier opvolgend.
In deze vergadering zullen de besluiten eveneens met 2/3 der uitgebrachte geldige
stemmen worden opgenomen, doch het vereiste quorum behoeft hier niet aanwezig te
zijn. Een voorstel tot wijziging der statuten kan slechts ingediend worden, en wel
schriftelijk, door tenminste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden, of 20
stemgerechtigde leden, of door het bestuur, mits voorafgaand bekendgemaakt.
Slot- en overgangsbepalingen
Arikel 13.
Tot ontbinding der vereniging kan slechts worden overgegaan, wanneer daartoe het
besluit genomen wordt op een bepaaldelijk met dat doel bijeengeroepen Algemene
Vergadering en overigens op de wijze als in art. 12 werd omschreven. De Algemene
Vergadering bepaalt dan tevens wie met de liquidatie zal worden belast.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Watersportvereniging “De Snap” te Hardinxveld-Giessendam

Algemeen.
Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door een Algemene Vergadering en zal
alles wat de inwendige dienst der vereniging betreft, regelen. Dit huishoudelijk reglement
mag gewijzigd worden door een Algemene Vergadering, doch nimmer in strijd zijn met
de statuten der vereniging.

Leden, toelating en beëindiging.
Artikel 2.
Leden zijn slecht zij, die behoudens het bepaalde in artikel 6 van de statuten, aan hun
jaarlijkse contributieverplichtingen voldoen.
Artikel 3.
Het lidmaatschap der vereniging wordt verkregen door een verzoek van het bestuur der
Vereniging. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen over de toelating, met dien
verstande, dat het bestuur deze beslissing kan delegeren aan één of meer personen,
met de uitoefening van de controle belast. Tegen de door het bestuur of haar
gedelegeerde genomen beslissing, kan zowel het voorgedragen lid als één of meerdere
der overige leden der vereniging in beroep komen bij de Algemene Vergadering. Deze
beslist dan over de toetreding. Een geroyeerd lid kan zich slechts na drie jaar opnieuw
voor het lidmaatschap aanmelden.
Artikel 4.
Het bestuur heeft het recht een lid voorlopig te royeren of te schorsen.
Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal over het royement en de schorsing
worden beslist. Ook kan de Algemene Vergadering beslissen de door het bestuur
voorlopig opgelegde tijd van schorsing te verkorten of verlengen.

Stemrecht.
Artikel 5.
Er zal uitsluitend gestemd worden door de stemgerechtigde leden. Over personen wordt
schriftelijk, over zaken kan mondeling worden gestemd. Stemmen door zitten en
opstaan wordt gelijk gesteld met mondeling stemmen. Voor zover niet anders bepaald in
de statuten of het huishoudelijk reglement wordt een beslissing genomen met gewone
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.
Bij staking der stemmen over personen beslist het lot. Een voorstel, waarover de
stemmen staken is verworpen. Heeft buiten het geval bij de eerste stemming op
personen niemand de meerderheid der stemmen op zich verenigd, dan wordt herstemd
tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden.

Vergaderingen.
Artikel 6.
Elk jaar wordt tenminste een Algemene Vergadering gehouden en wel voor 1 april van
het betreffende jaar. Overigens worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls
zulks verlangd wordt door:
a. het bestuur of tenminste 3 leden van het bestuur;
b. tenminste tien stemgerechtigde leden, welke hun verlangen schriftelijk te kennen
geven aan het bestuur onder vermelding van de punten van behandeling. Het
bestuur belegt deze vergadering binnen 1 maand, maar pas na 14 dagen. Bij
gebreken daarvan zijn de leden zelf bevoegd de vergadering op te roepen. De
secretaris moet hen daartoe een volledige ledenlijst doen toekomen.
Artikel 7.
Omtrent punten, niet in de oproeping vermeld, kan niettemin een besluit worden
genomen, tenzij het bestuur of tenminste 6 leden zich daartegen verzetten.
Artikel 8.
De orde der werkzaamheden voor de Algemene Vergadering is als volgt:
1e. Notulen van de vorige Algemene Vergadering.
2e. Jaarverslag uit te brengen door de secretaris.
3e. Jaarverslag uit te brengen door de penningmeester.
4e. Begroting voor het komende jaar.
5e. Verkiezing van een commissie van twee leden voor het nazien van de kas over het
afgelopen jaar.

6e. Ingekomen voorstellen volgens convocatie.
7e. Verkiezing van bestuursleden.
8e. Eventuele bestuursmededelingen.
9e. Rondvraag.
Voorstellen van de leden moeten voor 1 maart van het lopende jaar schriftelijk bij de
secretaris worden ingediend teneinde op de agenda geplaats te worden.
Bestuur.
Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit 7 of 9 leden en is als volgt samengesteld: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester, 2e penningmeester en 1 of 3 leden.
De op de Algemene Vergadering gekozen bestuursleden hebben zitting voor de tijd van
3 jaren, met uitzondering van het eerste verenigingsjaar. Aan het einde van elk jaar
treedt een gedeelte van het bestuur af en wel als volgt:
1e jaar voorzitter + lid.
2e jaar 1e penningmeester + lid.
3e jaar 1e secretaris + 2 leden
4e jaar voorzitter, 2e penningmeester + 1 lid.
5e jaar 1e penningmeester, 2e secretaris + 1 lid.
6e jaar 1e secretaris + 2 leden
7e jaar voorzitter, 2e penningmeester + lid.
8e jaar 1e penningmeester, 2e secretaris + lid.
9e jaar 1e secretaris + 2 leden.
De aftredende bestuursleden zijn steeds terstond herkiesbaar.
Bij bestuursverkiezingen wordt voor de functie van de voorzitter een aparte stemming
gehouden en worden de overige bestuursleden en bloc gekozen. De verdere verdeling
der functies geschiedt dan in onderling overleg. Voordracht door leden voor een
bestuursfunctie van een lid, behoeft een voordracht door tenminste 10 leden.
Artikel 10.
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een der bestuursleden dit
wenst. Zij worden bijeengeroepen door de secretaris. Besluiten genomen in deze
bestuursvergaderingen zijn slechts geldig indien tenminste 4 leden aanwezig zijn.
Taken.
Artikel 11.
De voorzitter leidt de bestuurs- en overige vergaderingen. Tijdens zijn eventuele
afwezigheid wordt deze functie door de vice-voorzitter en zonodig door één der andere
bestuursleden overgenomen.

Artikel 12.
De secretaris voert de briefwisseling, behalve die over geldmiddelen. Belangrijke
stukken en brieven worden door de voorzitter mede ondertekend. De secretaris is
verplicht een ledenlijst of kaartregister, waarin ook adressen zijn vermeld, bij te houden.
Hij notuleert de in de bestuursvergadering genomen besluiten. Hij zorgt voor de
samenstelling van het ontwerp-jaarverslag, dat hij in de laatste bestuursvergadering
voor de Algemene Vergadering aan de goedkeuring van het bestuur onderwerpt.
Artikel 13.
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij belegt de gelden op een door het
bestuur goed te keuren wijze met inachtneming van de beginselen die de Algemene
Vergadering kan vaststellen. Hij biedt het bestuur op de laatste bestuursvergadering
voor de Algemene Vergadering het verslag over het afgelopen jaar benevens de
ontwerpbegroting voor het komende jaar aan.

Inkomsten.
Artikel 14.
De jaarlijkse contributie benevens de vaststelling van de haven- en bergingsgelden en
andere vergoedingen worden geregeld door het bestuur en na stemming bekrachtigd
door de Algemene Vergadering.

Vlag.
Artikel 15.
De officiële verenigingsvlag is een oranje wimpel met zwart en wit embleem, waarop in
letter W.S.V. “De Snap” . Het voeren van de verenigingsvlag door de leden is niet
verplicht, doch wordt wel aanbevolen.
Slotbepalingen.
Artikel 16.
Voor besluiten tot wijziging van dit reglement is de meerderheid vereist van 2/3 der
uitgebrachte geldige stemmen op een Algemene Vergadering of Bijzondere
Vergadering, waarin tenminste 3/4 van het aantal geregistreerde leden aanwezig is.
Mocht dit quorum niet aanwezig zijn, dan zal de vergadering worden verdaagd. Na 14
dagen, doch binnen een maand, zal opnieuw een vergadering worden uitgeschreven
waar het besluit kan worden genomen zonder het vereiste quorum. Het besluit moet dan
genomen worden met 2/3 der alsdan aanwezige leden.

Artikel 17.
In geval van ontbinding der vereniging legt de penningmeester rekening en
verantwoording af in een Algemene Vergadering. Het aanwezige batig saldo zal worden
geschonken aan een door de vergadering aan te wijzen persoon of instelling.

Artikel 18.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur beslist,
behoudens hun verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Vergadering.
Aldus vastgelegd op de bijzondere ledenvergadering d.d. 7 april 1967 en gewijzigd op
de Algemene Vergadering d.d. 10 maart 1995.

Te ondertekenen door het bestuur:

