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STATUTEN 

 

Naam, zetel en duur 

Artikel 1 

1. De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging.  

2. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Dordrecht. 

3. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  

4. Oorspronkelijk is de Vereniging opgericht op 27 oktober 1851 en ontving de 

Vereniging bij koninklijk besluit van 28 maart 1852 voor het eerst de koninklijke 

goedkeuring op haar statuten. Het predikaat “Koninklijk” is aan de Vereniging 

verleend door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 25 mei 1926.  

 

Doel en middelen 

Artikel 2 

1.  De Vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport 

 door haar leden, in de meest ruime zin van het woord.  

2.  De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Het verwerven, onderhouden en aan de leden beschikbaar stellen van 

vaartuigen en bijbehorende accommodaties, waaronder het verstrekken van 

ligplaatsen en een Indoor Roeicentrum met al haar faciliteiten bestemd voor 

roeiers met een beperking en voor indoor trainingsdoeleinden. 

b. Het bekwamen van de leden in het roeien, zeilen, besturen en behandelen van 

vaartuigen; 

c. Het organiseren van wedstrijden en tochten en het deelnemen aan wedstrijden 

en andere watersportevenementen, die door andere verenigingen worden 

uitgeschreven. 

d. Het exploiteren van een jachthaven. 

3. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan naast contributies, bijdragen van fondsen, 

roei-, zeil- en liggelden, uit entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere 

baten. 

Nalatenschappen mogen door de Vereniging wanneer zij is benoemd tot erfgename en 

er geen zekerheid is dat het saldo positief is, slechts worden aanvaard onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving.  

 

Leden 

Artikel 3 

1. De Vereniging kent de volgende categorieën leden: 

a. Seniorleden; 

b. Juniorleden; 

c. Leden-rechtspersonen; 

d. Ereleden; 

e. Honorair leden; 

f. Leden van Verdienste.  

Wanneer in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder alle leden 

verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.  

Het Huishoudelijk Reglement omschrijft de kenmerken van de verschillende 

categorieën leden.  

2. Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. 

Honorair leden en Leden van Verdienste worden door het bestuur benoemd.  
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Verplichtingen van de leden 

Artikel 4 

De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en de besluiten van de organen van de 

Vereniging na te leven, de Vereniging niet op onredelijke wijze te benadelen en geen schade 

toe te brengen aan de belangen die de Vereniging beoogt te behartigen. 

  

Einde van het lidmaatschap 

Artikel 5 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid of door ontbinding van het lid-rechtspersoon; 

b. Door opzegging van het lid; 

c. Door opzegging namens de Vereniging; 

d. Door ontzegging.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk voor 1 december van 

het lopende verenigingsjaar te geschieden, uitsluitend tegen het einde van een 

verenigingsjaar. Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 

waartegen was opgezegd.  

3. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer een lid ook na 

aanmaning de verschuldigde contributie niet voldoet, wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen 

en wanneer hij zijn (overige) verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook 

wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren. Bij de opzegging wordt melding gemaakt van de gronden waarop 

deze geschiedt.  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een besluit van de algemene 

vergadering, welk besluit door het bestuur zo spoedig mogelijk bij aangetekend 

schrijven ter kennis van de betrokkene wordt gebracht, met opgave van de gronden die 

tot de ontzetting hebben geleid.  

 Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, 

reglementen en/of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. Het lid wordt behoorlijk opgeroepen om zich op de 

algemene vergadering te kunnen verantwoorden. 

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid 

mogelijk: 

a. Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt 

of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is 

meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is 

evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichting van 

geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 

b. Binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de Vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.  

6. Een lid kan door het bestuur worden geschorst en aan de ledenvergadering 

voorgedragen worden voor ontzetting (royement). In geval van schorsing door het 

bestuur wordt het lid daarvan onverwijld, bij aangetekend schrijven, onder vermelding 

van de grond(en) waarop dit is geschied, in kennis gesteld.  

7. Gedurende de schorsing zal aan het lid, evenals na beëindiging van het lidmaatschap 

door ontzetting door de algemene vergadering alle aan het lidmaatschap verbonden 

rechten zijn ontzegd.  

8. Schorsing en/of ontzetting ontslaat de betrokkene geenszins van volledige voldoening 

van verschuldigde betalingen.  
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 Indien, na schorsing door het bestuur, geen ontzetting (royement) door de 

ledenvergadering volgt op de eerstvolgende algemene vergadering, zal het betrokken 

lid volledig hersteld zijn in zijn rechten aan het lidmaatschap verbonden. 

 

 

Bestuur 

Artikel 6 

1. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en een vice-voorzitter, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen 

en één of meer bestuursleden met de titel commissaris. De algemene vergadering stelt 

het aantal bestuursleden vast, met dien verstande dat het aantal bestuursleden steeds 

oneven dient te zijn.  

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de seniorleden van de 

Vereniging benoemd.  

 Gedurende het bestaan van vacatures behoudt het bestuur alle uit de Wet en de statuten 

voortvloeiende bevoegdheden en verplichtingen.  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. In geval het lidmaatschap van de Vereniging eindigt; 

b. Doordat een bestuurslid failliet wordt verklaard, surséance van betaling 

aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of anderszins krachtens rechterlijke 

uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

c. Door schriftelijke opzegging van de zijde van het bestuurslid; 

d. Door periodiek aftreden, overeenkomstig een door het bestuur op te stellen 

rooster. Deze periode duurt maximaal drie aaneengesloten jaren na de 

benoeming van het bestuurslid, onderscheidenlijk van degene in wiens plaats 

het bestuurslid tussentijds is benoemd. Een aftredend bestuurslid is 

onmiddellijk herkiesbaar.  

e. Door ontslag, te verlenen door de algemene vergadering, met een meerderheid 

van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.  

 

Bestuursfuncties en bestuursvergaderingen 
Artikel 7 

1.  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, 

een vice-voorzitter en de commissarissen aan. Het bestuur kan voor elk van hen uit 

zijn midden een vervanger aanwijzen.  

 Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.  

 Een plaatsvervanger heeft als zodanig alle bevoegdheden en verplichtingen van de 

functionaris die hij vervangt.  

2. Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer dat door één van de in functie 

zijnde bestuursleden wenselijk wordt geoordeeld. In ieder geval vergadert het bestuur 

zo dikwijls als noodzakelijk is ter voldoening aan de wettelijke of statutaire 

verplichtingen.  

3. Bestuursvergaderingen worden belegd door de voorzitter. De secretaris convoceert de 

vergaderingen.  

4. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien tenminste de helft van alle 

in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  

5. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter wordt diens taak vervuld door de 

vice-voorzitter.  

6. In geval van belet of ontstentenis van beide voornoemden, kan de vergadering zelf in 

haar leiding, onderscheidenlijk secretariaat voor zoveel nodig, voorzien. Als voorzitter 

van de vergadering kan uitsluitend een lid van het bestuur fungeren.  

7. Ieder bestuurslid heeft één stem.  
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8. Het bestuur kan ook buiten vergadering een besluit nemen doordat alle in functie 

zijnde bestuursleden zich schriftelijk waaronder begrepen fax of e-mail, voor het 

voorstel uitspreken.  

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  

10. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van 

en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.  

 

Taken en bevoegdheden van het bestuur 

Artikel 8 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de Vereniging, daaronder begrepen het uitvoeren van de besluiten van de 

algemene vergadering.  

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 uitsluitend met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 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 zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.  

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 

gedaan.  

4. Voor besluiten tot het aangaan van verplichtingen en het verrichten van investeringen 

waarvan de waarde een bedrag van € 50.000,- te boven gaat is eveneens goedkeuring 

van de algemene vergadering noodzakelijk.  

  

Vertegenwoordiging 

Artikel 9 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.  

2. De vertegenwoordiging geschiedt door twee leden van het dagelijks bestuur. De 

penningmeester kan een machtiging van het bestuur krijgen om tot een in het 

huishoudelijk reglement nader te bepalen bedrag zelfstandig over bankrekeningen te 

beschikken.  

 

Algemene vergadering 

Artikel 10 

1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, uiterlijk vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komt ondermeer 

aan de orde: 

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het 

verslag van de aldaar bedoelde commissie; 

b. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 

c. Voorziening in eventuele vacatures; 

d. Voorstellen van het bestuur over leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering.  

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt.  

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen verplicht 
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tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 

vier weken na indiening van het verzoek.  

 Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig 

artikel 14 of bij advertentie in tenminste één in Dordrecht veel gelezen dagblad. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 

vergadering en met het opstellen van de notulen.  

 

Toegang en stemrecht 

Artikel 11 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen 

toegang hebben geschorste leden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang 

heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing en royement wordt behandeld. 

Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 

2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter.  

3.  Alle leden hebben stemrecht.  

Alle leden van 16 jaar en ouder kunnen op de vergadering tien stemmen uitbrengen. 

Alle overige leden kunnen op de vergadering één stem uitbrengen. 

Een stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid laten 

vertegenwoordigen, mits de bevoegdheid daartoe ten genoege van de voorzitter van de 

vergadering blijkt uit een schriftelijke volmacht. Een lid kan voor slechts één ander 

stemgerechtigd lid als gevolmachtigde optreden.  

 

Voorzitterschap-notulen 

Artikel 12 

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in 

artikel 10 lid 4, tweede zin, geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der 

andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op 

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin 

zelf.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door 

de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de 

ledenvergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de notulist. 

Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel proces verbaal van het 

verhandelde doen opmaken.  

3. De notulen worden door de secretaris namens het bestuur bewaard. Een door de 

secretaris voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel of afschrift van de notulen geldt 

tegenover derden als volledig bewijs van het ter vergadering verhandelde.  

 

Besluitvorming van de algemene vergadering 

Artikel 13 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 

genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld 

voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 

meerderheid ter vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

schriftelijke geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  
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3. Voorzover de statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende de verkiezing 

van personen, dan is het verworpen.  

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling.  

6. Stemming over personen geschiedt, tenzij door de ledenvergadering anders wordt 

besloten, schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes.  

7. Indien geen van de ter vergadering aanwezige leden zich daartegen verzet, kan de 

voorzitter van de vergadering stemming bij acclamatie toelaten.  

8. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een 

tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom 

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, 

totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee 

personen is gestemd en de stemmen staken.  

 Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt 

telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, 

evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste 

aantal stemmen is uitgebracht.  

 Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 

persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 

nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  

 In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie 

van beiden is gekozen.  

 

Bijeenroeping algemene vergadering 

Artikel 14 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.  

De oproeping ter vergadering vermeldt de agenda en geschiedt hetzij bij aan alle leden toe te 

zenden oproepingsbrieven, hetzij door publicatie in een aan alle leden toe te zenden periodiek 

danwel per e-mail. De oproepingstermijn bedraagt tenminste tien (10) werkdagen, de dag van 

postbezorging van de oproepingen en de dag van de vergadering daaronder niet begrepen. De 

oproeping geschiedt rechtsgeldig schriftelijk aan de adressen van de leden zoals vermeld in 

een door het bestuur aan te houden register waarbij de leden de plicht hebben er voor zorg te 

dragen dat hun adres bij het bestuur bekend is. Alle oproepingen en mededelingen kunnen 

rechtsgeldig geschieden aan het in dat register vermelde laatst bekende adres.  

 

Jaarverslag – rekening en verantwoording 

Artikel 15 

1. Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar, valt samen met het kalenderjaar. 

2. De penningmeester is verplicht namens en onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur, van de vermogenstoestand van de Vereniging een zodanige boekhouding te 

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

De penningmeester beheert de kas, de verdere waarden en de bankrekeningen van de 

Vereniging.  

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf maanden na afloop van 

het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 

vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de Vereniging en over 

het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting 

aan de vergadering over.  
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4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit leden een kascommissie van tenminste 

twee stemgerechtigde personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

Eenzelfde persoon zal slechts driemaal achtereen in de kascommissie zitting kunnen 

hebben. 

 De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 

aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen 

bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage 

van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.  

6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, toch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.  

7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt 

het bestuur tot décharge voor de daaruit blijkende handelingen.  

8. In de in artikel 10 lid 2 bedoelde algemene vergadering dient het bestuur een begroting 

in.  

 

Beklemd vermogen 

Artikel 15a 

Op 27 november 2014 is de Vereniging gefuseerd met de vereniging Vereniging 

Indoor Roeicentrum Dordrecht En Omstreken, met statutaire zetel te Dordrecht, 

kantoorhoudend te 3311 CE Dordrecht, Houttuinen 27 t/m 29, waarbij Vereniging 

Indoor Roeicentrum Dordrecht En Omstreken, voormeld, opgehouden is te bestaan. 

Bij akte van omzetting op eenendertig maart tweeduizend veertien verleden voor mr. 

A.C. Goedegebuure, notaris te Zwijndrecht is Stichting Indoor Roeicentrum Dordrecht 

En Omstreken omgezet in Vereniging Indoor Roeicentrum Dordrecht En Omstreken, 

voormeld. In deze akte van omzetting is in artikel 9 bepaald dat het vermogen dat 

genoemde stichting had ten tijde van de omzetting (één januari tweeduizend veertien) 

en de vruchten daarvan slechts met rechterlijke machtiging anders mogen worden 

besteed dan overeenkomstig de doelstelling van de stichting en na omzetting 

vereniging. Aangezien het vermogen van Vereniging Indoor Roeicentrum Dordrecht 

En Omstreken, voormeld, onder algemene titel wordt verkregen door de Verenging 

geldt deze regeling ook met betrekking tot dat gedeelte van het vermogen van de 

Vereniging. 

 

 

Afdelingen 

Artikel 16 

1. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur aan te beschrijven 

onderdelen van de Vereniging de status van afdeling toekennen.  

2. De organisatie, taken en bevoegdheden van deze afdelingen worden vastgesteld in het 

huishoudelijk reglement.  

 

Reglementen 

Artikel 17  

1. De Vereniging kent een huishoudelijk reglement terwijl daarnaast andere reglementen 

kunnen worden vastgesteld met betrekking tot specifieke onderdelen of afdelingen van 

de Vereniging. (Afdelingsreglementen.) 

2. In deze reglementen worden nadere regels gesteld ten aanzien van de organisatie en de 

werkzaamheden van de Vereniging en haar organen. 
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3. Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement kan slechts 

worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering. Indien de besluitvorming betreft 

het vaststellen of wijzigen van een reglement met betrekking tot een afdeling, dient 

voorafgaande aan de besluitvorming in de algemene vergadering de betreffende 

afdeling te zijn gehoord en het standpunt van de afdeling ter vergadering voorafgaande 

aan de stemming bekend te worden gemaakt.  

4.  De reglementen mogen niet in strijd zijn met de Wet of de statuten. Bij strijd tussen 

een reglement en de statuten geldt de tekst van de statuten. Bij strijd tussen het 

huishoudelijk reglement en een afdelingsreglement, geldt de tekst van het 

huishoudelijk reglement.  

 

Artikel 17a 

De leden van de vereniging zijn verplicht om: 

(i)      het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het 

Tuchtreglement van de 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; 

(ii)     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; 

(iii)    de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en / of Tuchtreglement aan hen 

worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en 

(iiii)   te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het 

lidmaatschap van de KNRB. 

 De op grond van het Dopingreglement en / of Tuchtreglement aan een lid opgelegde 

sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor 

ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de Vereniging. 

 

Artikel 17b 

Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten van het Koninklijk 

Nederlands Watersport Verbond (KNWV) deel te nemen, zijn de statuten en 

reglementen van het KNWV van toepassing. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 18 

1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien (14) dagen voor 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 behoeft tenminste twee/derde (2/3) 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 de akte zijn twee (2) leden van het dagelijks 

bestuur gezamenlijk bevoegd.  
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Ontbinding en vereffening 

Artikel 19 

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van 

tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 18 lid 2 is van overeenkomstige 

toepassing.  

 Wordt het voorgeschreven quorum in deze vergadering niet bereikt, dan wordt binnen 

vier (4) weken een nieuwe vergadering uitgeschreven waarin, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden 

genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 

bestuur.  

3. De bestemming van het batig saldo na vereffening wordt door de algemene 

vergadering bij het besluit tot ontbinden bepaald, zoveel mogelijk met inachtneming 

van het doel van de Vereniging.  

4. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar danwel aan de 

vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgave 

aan de registers waar de Vereniging is ingeschreven.  

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging worden 

gedurende zeven (7) jaren nadat de Vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard. 

Bewaarder is degene die door het dagelijks bestuur als zodanig is aangewezen.  

 

Slotbepaling 

Artikel 20 

In alle gevallen waarin niet door de Wet, de statuten of de reglementen van de Vereniging 

wordt voorzien, beslist het bestuur.  


