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 Naam en zetel 
De vereniging draagt de naam: Scheveningsche Roeivereeniging. Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage. 
 

 Doel 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de roeisport met aanverwante sociale activiteiten, 
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De 
vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. haar leden te bekwamen in de roeisport; 
b. de benodigde accommodatie voor de leden tot stand te brengen; 
c. het verwerven en onderhouden van roeivaartuigen en andere vaartuigen ten dienste van haar 

leden; 
d. het houden van en deelnemen aan roeiwedstrijden, roeitochten en verwante evenementen op 

het gebied van de watersport; 
e. het samenwerken met andere organisaties die de bevordering van de watersport, en meer in 

het bijzonder de roeisport, mede ten doel stellen; 
f. al het overige, dat bevorderlijk kan zijn bij de verwezenlijking van het doel. 
 
De vereniging kan in naam van haar leden verplichtingen aangaan voor zover die verplichtingen 
voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid wordt of lid is van de Koninklijke 
Nederlandsche Roeibond (verder te noemen de KNRB). 
 

 Leden 
1. De vereniging kent leden, verdeeld in gewone leden, ere-leden en buitengewone leden. Waar 

hierna in deze statuten wordt gesproken over lid, leden en lidmaatschap, zijn daaronder 
begrepen zowel gewone leden, ere-leden als buitengewone leden dan wel het lidmaatschap 
van gewone leden, ere-leden als buitengewone leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die ten minste achttien oud jaar zijn en als lid 
zijn toegelaten door het bestuur. Het bestuur kan aan minderjarigen het jeugdlidmaatschap van 
de verenging verlenen. De rechten en verplichtingen van jeugdleden worden in een 
huishoudelijk reglement vastgesteld. Aan jeugdleden komt geen stemrecht toe. 

3. Ere-leden zijn leden die, op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering 
voor het leven als zodanig zijn benoemd op grond van hun bijzondere verdiensten voor de 
vereniging. 

4. Buitengewone leden zijn leden, die op voordracht van het bestuur, door de algemene 
ledenvergadering tijdelijk als zodanig zijn benoemd op grond van hun verdiensten voor de 
vereniging. 

5. Leden kunnen aangeven of zij naast hun standaard lidmaatschap ook lid willen worden van de 
afdeling “Modern Coastal Rowing”. In dat geval zullen zij worden aangemeld bij de KNRB en 
kunnen zij worden ingeschreven voor wedstrijden die onder de bepalingen van het reglement 
voor Roeiwedstrijden van de KNRB worden georganiseerd. 

6. Andere vormen van lidmaatschap zijn in het huishoudelijk reglement vastgelegd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

7. Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen, geboortedata, e-mailadressen en 
overige relevante gegevens van de leden worden ingeschreven; zij moeten hun gegevens en de 
wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op te geven. Het register is ter inzage van de 
leden, echter slechts met betrekking tot de betreffende eigen gegevens. 

 

 Aanvang lidmaatschap 
1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur. 

Het bestuur kan besluiten tot ballotage, op de wijze zoals zal worden vastgelegd bij 
huishoudelijk reglement. 

2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk binnen twee maanden mee of hij als lid is toegelaten 
of geweigerd. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open. 

3. Het lidmaatschap neemt een aanvang op de datum van de in lid 2 bedoelde kennisgeving. 
 

 Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; de opzegging moet schriftelijk aan het adres van de vereniging 

geschieden en wel tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste één maand; opzegging kan met onmiddellijke ingang 
geschieden, mits schriftelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is 
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie 
of splitsing; 
een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van 
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; 

c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting, als bedoeld in lid 3. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur bij 
aangetekende brief en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van vorenbedoelde brief. 

3. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien het lid de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief, onder 
opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld. 
Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van 
beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief te worden ingesteld. 
Indien de ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie 
maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap 
van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij in 
de vereniging bekleedt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de 
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 

 

 Verplichtingen van de leden en contributie 
1. De leden zijn verplicht: 

a. tot betaling van een jaarlijkse contributie; bij toetreding of benoeming van een lid 
gedurende een verenigingsjaar is het lid de contributie pro rata verschuldigd; 

b. tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging; 
c. aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor een goede uitvoering 

van de taak van de vereniging; 
2. De contributie voor leden wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. 
 

 Bestuur 
1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur.  

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen 
en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een ander verbindt. In geval zodanige goedkeuring ontbreekt, is het bestuur niet 
bevoegd de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen te vertegenwoordigen. 

2. Het bestuur wordt door de ledenvergadering uit de leden benoemd en bestaat uit een door de 
ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Een 
rechtspersoon kan niet tot bestuurder worden benoemd. Bestuurders kunnen door de 
ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen. 

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het 
bestuur kan aan de overige bestuurders zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen. 

4. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement opstellen, waarin 
aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al 
dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. 

5. De bestuurders hebben zitting voor de tijd van drie jaar. 
De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, bij wijze van overgangsmaatregel voor 
één of meer van de bestuurders een kortere of langere zittingsduur vaststellen. Het aftreden 
geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse ledenvergadering die in het jaar van hun 
aftreden wordt gehouden. Het bestuur legt de zittingsduur van iedere bestuurder vast in een 
rooster van aftreden. 
De aftredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar telkens voor een periode van één jaar. In 
een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering, die na het 
ontstaan van de vacature wordt gehouden. 
Degene die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster 
van aftreden de plaats in van zijn voorganger, onverminderd het in de derde zin van dit lid 
bepaalde. 

6. Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijn berusting zijnde 
zaken welke hij ter zake van zijn functie onder zich heeft, tegen ontvangstbewijs af te geven. 
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7. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld, 
onverminderd het in artikel 8 lid 4 tweede zin bepaalde. 

 

 Besluitvorming bestuur 
1. Het bestuur vergadert ten minste vier maar per jaar of zo dikwijls meer als de voorzitter of twee 

andere bestuurders dit wenselijk acht(en). De bestuurders worden door de secretaris bij 
oproepingsschrijven, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering 
bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijf dagen, de dag 
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de voorgeschreven 
wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden afgeweken. 

2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt de notulen. Bij 
afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de vergadering een van de 
aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het houden van de 
notulen zal zijn belast. 

3. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen 
vertegenwoordigen. 

4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van het ingevolge artikel 7 
lid 2 door de ledenvergadering vastgestelde aantal bestuurders ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordig is. 
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 

5. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige 
stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

6. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. 

7. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; kosten worden hen 
vergoed. 

 

 Vertegenwoordiging 
De vereniging wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1, vertegenwoordigd door 
het bestuur, zomede door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 
 

 Einde bestuurslidmaatschap 
Behalve door ontslag hem - met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 - door de 
ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn: 
a. door het overlijden van de bestuurder; 
b. door vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, de schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen op hem van toepassing wordt, hij op enigerlei andere wijze het vrije beheer over zijn 
vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling, 
alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld; 
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d. door het eindigen van het (gewone) lidmaatschap van de vereniging. 
 

 Benoeming bestuurders 
1. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een bestuurder zal het bestuur voor die 

benoeming zo mogelijk twee personen als kandidaten aanbevelen. De namen van de 
aanbevolen personen zullen in de oproeping tot de desbetreffende ledenvergadering worden 
vermeld. 

2. Voor de te vervullen vacatures in het bestuur kunnen ook de leden één of meer kandidaten 
stellen, mits een daartoe strekkende, door ten minste tien stemgerechtigde leden getekende, 
kennisgeving uiterlijk drie dagen voor de vastgestelde dag van de ledenvergadering in het bezit 
van de secretaris van het bestuur is. 

 

 Ledenvergaderingen 
1. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden na het 

einde van het boekjaar gehouden. 
Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de voorzitter of twee 
andere bestuurders, hetzij de raad van advies dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen 
waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van 
de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt. 
Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van dat verzoek op 
een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt 
bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten 
bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen. 

2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de secretaris van het bestuur met inachtneming van 
een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend, behoudens het in artikel 16 leden 3 en 4 bepaalde. 
In het oproepingsschrijven worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Omtrent 
onderwerpen die niet in het oproepingsschrijven zijn vermeld, kan de ledenvergadering geen 
besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

 Besluitvorming 
1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden. Ieder lid, mits niet geschorst, heeft recht 

op het uitbrengen van één stem. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht 
aangemerkt.  
De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de 
stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of ontslag van 
personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt. 
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

2. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen 
volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien 
ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen 
de personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien 
blijkt, dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming zouden 
worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije 
stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen 
werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een 
tussenstemming of een herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte 
stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het bestuur. 

3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen wordt het 
desbetreffende voorstel in de eerstvolgende ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld. 
Indien ook in die ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken, komt geen besluit tot 
stand. 

4. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid. Een lid kan meerdere andere leden vertegenwoordigen. 

5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de 
voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur dan wel, zo 
deze met de leiding van de vergadering is belast of niet aanwezig is, een door de voorzitter aan 
te wijzen ander lid of ere-lid van de vereniging, houdt de notulen. De voorzitter en de secretaris 
van een vergadering die ingevolge artikel 12 lid 1 laatste zin door leden is bijeengeroepen, 
worden door de ledenvergadering aangewezen. 
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de 
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het 
laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die 
volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het archief van de vereniging 
bewaard. 

 

 Boekjaar, balans en staat van baten en lasten 
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende 

de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, 
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een jaarverslag uit 
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. De agenda van de ledenvergadering waarin de goedkeuring van de balans en 
de staat van baten en lasten aan de orde wordt gesteld, bevat tevens als onderwerp de 
verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar. 
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4. De ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 3 bedoelde stukken te onderzoeken 
overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de 
ledenvergadering. 
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van 
zijn onderzoek in een verklaring weer. 
Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan benoemt de 
ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het 
bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan 
de ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie 
op kosten van de vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan. 

5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

 

 Reglementen 
1. Nadere regels omtrent onderwerpen de vereniging betreffende welke niet direct in deze 

statuten worden geregeld, kunnen in een huishoudelijk reglement worden neergelegd dat op 
voorstel van het bestuur door de ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd. In afwijking 
van het in de vorige zin bepaalde wordt het huishoudelijk reglement voor de eerste maal 
vastgesteld door het bestuur. 
Een bepaling in het huishoudelijk reglement die in strijd is met deze statuten is nietig. 

2. Alle leden van de vereniging zijn verplicht om: 
a. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het 

tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), zoals die thans luiden of 
te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende 
verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen hun 
medewerking te verlenen; 

b. in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het 
tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 
toepasselijkheid op hen van het Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, 
zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden; 

c. de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hen worden 
opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en  

d. te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap. 
 

 Bijzondere besluiten 
1. Een besluit van het bestuur tot: 

a. het voorbereiden van een voorstel tot juridische fusie of splitsing behoeft de voorafgaande 
goedkeuring van de ledenvergadering en de raad van advies; 

b. de aanschaf of verkoop van roeivaartuigen en andere vaartuigen; 
c. het instellen of afschaffen van ballotage, 
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kan slechts worden genomen nadat de ledenvergadering haar goedkeuring hieraan heeft 
verleend. 

2. Een besluit van de ledenvergadering tot: 
a. schorsing of ontslag van een bestuurder of een lid van de raad van advies; 
b. wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement; 
c. juridische fusie of splitsing; 
d. ontbinding van de vereniging, 
kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de 
uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van de 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3. Is ter vergadering waarin een besluit als in lid 2 bedoeld aan de orde wordt gesteld, niet ten 
minste drie/vierde gedeelte van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen dertig dagen na de eerste, 
waarin met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit 
overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden 
genomen. 

4. Een oproeping tot een ledenvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een in lid 2 
bedoeld besluit aan de orde wordt gesteld, moet ten minste vier weken voor de dag van de 
vergadering worden gedaan. 

5. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten of 
het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van 
de dag van de vergadering. 
Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan. 
Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen. 

6. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. 

 

 Ontbinding van de vereniging 
1. De vereniging wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met inachtneming 
van artikel 16; 

b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de 
boedel, hetzij door insolventie; 

c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; 
d. door het geheel ontbreken van leden. 

2. Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het bestuur van de 
vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt 
bepaald. 

3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek 
van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank 
vereffenaars benoemd. 
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4. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergadering beslist. 
5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 
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