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Statuten 
 
Akte van Statutenwijziging 

Op achttien december negentienhonderd zevenennegentig is voor mij, Mr Robertus 
Maria Dunselman, notaris ter standplaats de gemeente Haarlemmermeer, verschenen: 
 
de heer Pieter Frans van Kranen, senior projectleider, wonende te 2133 CS 
Hoofddorp, Lindholm 225, geboren te Amsterdam op vijfentwintig november 
negentienhonderd negenendertig, paspoortnummer N 36556097, gehuwd. 
 
De comparant verklaarde te handelen in zijn hoedanigheid van schriftelijk 
gevolmachtigde van het bestuur van de vereniging: WATERSPORT VERENIGING 
SCHIPHOL, hierna te noemen: de vereniging, welke vereniging haar zetel heeft in 
Aalsmeer, met als secretariaatsadres 2133 CS Hoofddorp, Lindholm 225, van welke 
volmacht blijkt uit een onderhandse akte, welke aan deze akte zal worden gehecht. 
Van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. Tevens is de comparant 
bevoegd tot het doen verlijden van de onderhavige akte en de vereniging daarbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigende in zijn hoedanigheid van secretaris van de 
vereniging op grond van het bepaalde in Artikel 22 lid 6 van de statuten. 
 
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde dat de vereniging op zeven juni 
negentienhonderd éénenvijftig werd opgericht en dat haar statuten laatstelijk zijn 
gewijzigd bij akte op zevenentwintig oktober negentienhonderd drieënnegentig voor 
notaris mr H.A.M.Stuijt, ter standplaats Amsterdam, verleden. De vereniging is 
ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Amsterdam-Haarlem onder dossiernummer: 40594041. 
 
De comparant heeft tevens verklaard: 
 
In een algemene vergadering de dato negen juni negentienhonderd zevenennegentig te 
Aalsmeer gehouden, welke vergadering bijeen is geroepen met inachtneming van het 
bepaalde in Artikel 22 van de statuten van de vereniging, was niet het vereiste quorum 
aanwezig om over te gaan tot een statutenwijziging, zodat de voorzitter is overgegaan 
tot het bijeenroepen van een tweede algemene vergadering. Op drieëntwintig juni 
negentienhonderd zevenennegentig is te Aalsmeer een tweede algemene vergadering 
gehouden, welke vergadering bijeen is geroepen met inachtneming van het bepaalde in 
Artikel 22 van de statuten, besloten tot de hierna te vermelden wijziging van de 
statuten. 
 
Van een verklaring van geen bezwaar in naam van het bestuur K.L.M.- 
Personeelsvereniging Nederland blijkt uit een brief met referentie 
AMS/PVN/HK/97/254 gedateerd te Amstelveen op drieëntwintig juni 
negentienhonderd zevenennegentig en van een verklaring van geen bezwaar in naam 
van het Hoofd Belangenbehartiging van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
blijkt uit een brief gedateerd te Bunnik op negenentwintig april negentienhonderd 
zevenennegentig. Voormelde brieven zullen aan deze akte worden gehecht. De notulen 
van voormelde algemene vergaderingen worden tezamen met de presentielijsten aan 
deze akte gehecht. 
 
Ter uitvoering van gemelde besluitvorming heeft de comparant verklaard, dat de 

statuten van de vereniging thans luiden als volgt: 
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Artikel 1.  De naam en de zetel 

De vereniging draagt de naam WATERSPORTVERENIGING "SCHIPHOL", 
hieronder verder aan te duiden als; de vereniging. Zij is gezeteld te Aalsmeer. 

 
Artikel 2.  Het doel 

De vereniging stelt zich ten doel de watersport te beoefenen en te bevorderen, 
alles genomen in de ruimste zin des woords. 

 
Artikel 3.  De middelen 

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
a. het in leven roepen en zoveel mogelijk steunen van afdelingen, onder 

andere de zeilsport of andere activiteiten de watersport betreffende: 
b. het aanschaffen van vaartuigen en ander oefenmateriaal ten behoeve 

van de leden of een bepaalde groep van leden, teneinde hen in staat te 
stellen zich te bekwamen in de watersport en tochten te maken; 

c. het organiseren van instructieve en andere bijeenkomsten, de 

watersport betreffende; 
d. het organiseren van toertochten en wedstrijden; 
e. andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging 

bevorderlijk zijn. 
 

Artikel 4. Duur 

De vereniging werd opgericht op zeven juni negentienhonderd éénenvijftig als 
K.L.M.-Zeilvereniging Schiphol en erkend door de goedkeuring van haar 
statuten bij Koninklijk Besluit van acht juni negentienhonderd vierenvijftig 
als de Watersportvereniging Schiphol. Vanaf de inwerkingtreding van de 
gewijzigde statuten vastgelegd in de notariële akte van twaalf januari 
negentienhonderd éénentachtig is de vereniging aangegaan voor onbepaalde 
tijd. Het verenigingsjaar, ook genoemd "boekjaar", is gelijk aan het 
kalenderjaar. 
 

Artikel 5.  De leden, junior-deelnemers en begunstigers 

1. Leden zijn: werkende leden, ereleden en buitengewone leden. Voorts 
kent de vereniging junior-deelnemers en begunstigers. 

2. Werkend lid is degene, die bij het begin van een verenigingsjaar de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en als lid is toegelaten 
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6, of degene, die bij het begin 
van een verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en tot 
het bereiken van die leeftijd reeds junior-deelnemer was en voldoet aan 
het hieronder in a. vermelde, en uit dien hoofde als werkend lid wordt 
toegelaten door het bestuur. Werkend lidmaatschap staat open voor de 
navolgenden: 
a. een ieder die in actieve dienst van de Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij N.V. -hierna te noemen de K.L.M.- is; 
b. een ieder die volgens een overtolligheidregeling of andere soortgelijke 

regeling niet meer in actieve dienst is van de K.L.M. en elders geen 
vast dienstverband heeft; 

c. een ieder die een wettelijke uitkering geniet voor zover het laatste 
actieve dienstverband met de K.L.M was; 

d. een ieder die (vervroegd) gepensioneerd is voor zover het laatste 
actieve dienstverband met de K.L.M. was, 
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e. de echtgenoten van hen die op grond van de punten a. tot en met d. 
werkend lid zijn. 

3. Erelid is een ieder, die op grond van zijn verdienste jegens de vereniging 
als zodanig wordt benoemd door de algemene vergadering. 

4. Zij, die geen werkend lid kunnen worden, kunnen in speciale 
omstandigheden toetreden als buitengewoon lid, volgens de regels 
gesteld in het huishoudelijk reglement. 

5. Junior-deelnemer is degene, die bij het begin van een verenigingsjaar de 
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en als junior-deelnemer 
is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6. 

6. Begunstiger is degene, die zich als zodanig bij het bestuur heeft 
aangemeld en is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6. Hij 
steunt de vereniging met een financiële bijdrage. 

7. Het bestuur houdt registers bij waarin de namen en adressen van alle 
leden, junior-deelnemers en begunstigers zijn opgenomen. 

 
Artikel 6.  Toelating leden 

1. Degene, die lid, junior-deelnemer of begunstiger wil worden, meldt zich 

daartoe schriftelijk aan bij het bestuur. Voor minderjarigen dient van de 
toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te blijken. 

2. Het bestuur beslist of een kandidaat al of niet als lid, junior-deelnemer 
of begunstiger wordt toegelaten. Hierbij geldt het hierover gestelde in het 
huishoudelijk reglement. 

3. Het lidmaatschap, junior-deelnemerschap en het zijn van begunstiger 
vangen aan met ingang van de datum waarop de aanmelder daarvan 
schriftelijk door de secretaris, of ledenadministratie namens hem, in 
kennis is gesteld. 

 
Artikel 7.  Einde van het lidmaatschap en junior-deelnemerschap 

1. Het lidmaatschap en junior-deelnemerschap eindigt: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid of de junior-deelnemer. De 

opzegging kan geschieden te allen tijde met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee volle kalendermaanden, de dag van ontvangst 
niet meegerekend, en gaat in aan het einde van het verenigingsjaar 
volgend na de opzegtermijn. 

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen 
tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden door 
het bestuur bij verlies door het lid of juniordeelnemer van het 
donateurschap van de K.L.M.-Personeelsvereniging Nederland 
gezeteld te Amstelveen - hierna te noemen de K.P.V.N. - en voorts 
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen en wanneer 
redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap of het junior-deelnemerschap te laten voortduren. 

d. door ontzetting. Deze kan alleen door het bestuur worden 
uitgesproken wanneer een lid of junior-deelnemer in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

e. het junior-deelnemerschap eindigt voorts aan het eind van het jaar, 
waarin de junior-deelnemer de achttienjarige leeftijd heeft bereikt. 
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2. Bij ontzetting van een bestuurslid als lid van de vereniging geschiedt de 
opzegging namens de vereniging en de ontzetting door de algemene 
vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna bedoeld. 

3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, 

wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van reden, 
in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. 
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. 

4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan 
worden op de eerstvolgende, door het bestuur voorgenomen algemene 
vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het 
ingediende beroep een algemene vergadering bijeen ter behandeling van 
het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich 
tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te 
verdedigen. Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de 
agenda geen andere punten bevat dan de opening, notulen van de vorige 
vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de 
betrokkene aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het 

houden van de vergadering, tenzij de algemene vergadering anders 
beslist. 

5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene 
geschorst, evenwel met dien verstande, dat hij bevoegd is de algemene 
vergadering, waarin over het beroep wordt beslist, tijdens de 
behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij 
heeft echter geen stemrecht. 

 
Artikel 8.  Beëindiging van begunstigerschap 

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger vervallen bij overlijden 
en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, 
doch door de begunstiger met inachtneming van een opzegtermijn van 
twee volle kalendermaanden, de dag van ontvangst niet meegerekend, 
en gaat in aan het einde van het verenigingsjaar volgend na de 
opzegtermijn. 

2. De jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar blijft voor het 
geheel verschuldigd. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 

Artikel 9.  Schorsing 

In de gevallen, genoemd in Artikel 7 lid 1 onder d. kan het bestuur een lid of 
junior-deelnemer als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden indien 
het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te 
besluiten. 
Het bepaalde in Artikel 7 leden 2 tot en met 5 is van overeenkomstige 
toepassing. 
 

Artikel 10.  De rechten en verplichtingen 

1. Onverminderd hetgeen bij de wet of deze statuten is bepaald, hebben de 
leden en junior-deelnemers het recht zich bij één of meer afdelingen aan 
te sluiten, indien plaats beschikbaar blijkt, en van de door het bestuur 
aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te 
maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of 

nog te maken reglementen, besluiten, en eventueel de voorwaarden, als 
door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld. 
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2. Evenzo zijn leden en junior-deelnemers gerechtigd deel te nemen aan 
evenementen en wedstrijden van de vereniging alsmede ook aan open 
evenementen en wedstrijdactiviteiten van ledenverenigingen van het 
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond gezeteld te Amsterdam - 

hierna te noemen het K.N.W.V. - of aan open internationale 
evenementen en wedstrijdactiviteiten van buitenlandse verenigingen 
aangesloten bij het buitenlandse nationale watersportverbond, voor 
zover dit verbond direct of indirect is aangesloten bij de International 
Sailing Federation - hierna te noemen de I.S.A.F. -. Op leden en junior-
deelnemers, die gerechtigd zijn deel te nemen aan wedstrijdactiviteiten, 
zijn de statuten en reglementen van het K.N.W.V. en de I.S.A.F. mede 
van toepassing. 

3. De over het verenigingsjaar door de leden of junior-deelnemers 
verschuldigde contributie verbonden aan het lidmaatschap, heffingen 
verbonden aan de aansluiting bij afdelingen als ook de liggelden voor 
schepen worden vastgesteld door de algemene vergadering. 

 Bij de vaststelling van contributies en heffingen kan onderscheid 
worden gemaakt naar verschillen, zoals aard van het lidmaatschap, 

deelname aan afdelingen, leeftijd bij aanvang van het verenigingsjaar, 
gezinsrelatie, aantal aangesloten gezinsleden, postadres of woonplaats. 

 Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van 
het lidmaatschap of junior-deelnemerschap een door haar vast te stellen 
inschrijfgeld verschuldigd wordt. 

 Daarnaast stelt de algemene vergadering de door de begunstiger 
verschuldigde minimumbijdrage vast. 

4. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de 
financiële verplichtingen moet zijn voldaan. Door toetreding van een lid, 
junior-deelnemer of begunstiger tot de vereniging wordt het bestuur 
gemachtigd de vorderingen van de vereniging op het lid en zijn 
gezinsleden, de junior-deelnemer of de begunstiger te doen inhouden op 
het salaris. 

5. Personen, van wie het lidmaatschap of junior-deelnemerschap een 
aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het 
jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de 
contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders 
besluit. 

6. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale 
gevallen besluiten dat het door een lid of junior-deelnemer 

verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet wordt ingevorderd. Een zodanig 
besluit wordt de betrokkene door of namens de penningmeester 
schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet 
plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke 
waarvan het besluit vervalt. 

7. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening 
van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone 
middelen geschiedt krachtens bestuursbesluit. 

8. De overige inkomsten der vereniging worden verkregen door: 
a. bijdragen van de begunstigers; 
b. schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten; 
c. alle andere wettige inkomsten en toevallige baten. 

 
Artikel 11.  Het huishoudelijk Reglement en de overige reglementen 

Een huishoudelijk reglement, door de algemene vergadering goedgekeurd, 
regelt alles wat voor de juiste uitvoering van deze statuten nodig wordt 
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geacht. Ondergeschikt aan de statuten en het huishoudelijk reglement kan 
het bestuur een nader reglement voor een afdeling opstellen. 
Het huishoudelijk reglement en de overige reglementen mogen geen 
bepalingen bevatten strijdig met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met deze statuten. 
 

Artikel 12.  Het bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden. Het aantal 
bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Leden 
van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden 
worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene 
vergadering. Gedurende het lidmaatschap van de vereniging van de 
K.P.V.N. dient: 
a. ten minste de meerderheid van de bestuursleden te bestaan uit 

werkende of ereleden,  
b. de voorzitter een werkend of erelid te zijn. 

2. Om het jaar treden bestuursleden af volgens een rooster als omschreven 
in het huishoudelijk reglement. Aftredende bestuursleden zijn terstond 

herkiesbaar. 
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende 

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Tot het 
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 
tien leden, dan wel zoveel leden minder als tezamen bevoegd zijn 
een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te 
brengen. 

4. Een voordracht moet vergezeld gaan van een verklaring in naam van 
diegene, die voorgedragen is, bereid te zijn zitting te nemen in het 
bestuur. 

5. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering medegedeeld. Een voordracht van de leden moet ten minste 
vierentwintig uur voor de aanvang van de algemene vergadering bij de 
secretaris zijn ingediend. 

6. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door 
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van de algemene vergadering. 

7. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering 
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in 

de keus behoudens het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. 
8. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming 

uit die voordrachten middels een schriftelijke stemming met gesloten 
stembrieven. 

9. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na 
hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun 
voorganger in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter 
een ander tijdstip vaststellen. 

10. Schorsing van een bestuurslid kan eveneens geschieden door een 
besluit van alle medebestuursleden. De schorsing van een bestuurslid, 
welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag als 
bestuurslid, eindigt door verloop van die termijn. 

11. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in 
de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt 
tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap. 
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12. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen als bestuurslid. 
13. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur wordt binnen twee 

maanden een algemene vergadering gehouden ter vervulling daarvan, 
tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de 

eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering. 
 

Artikel 13.  De taak en bevoegdheden van het bestuur 

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

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, 
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk 
een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 
plaats of open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is voorts belast met het ten uitvoer brengen van de 
besluiten van de algemene vergadering. 

4. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter 
uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, 
welke door het bestuur worden benoemd. 

5. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door 
het bestuur aan de eerstvolgende algemene vergadering medegedeeld. 

6. De afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid. De wijze van 
instelling en de inrichting van deze afdelingen zullen worden geregeld in 
de overige reglementen. 

 
Artikel 14.  De vertegenwoordiging 

1. Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen zowel in als 
buiten rechte. 

2. Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en 
verplichtingen aan te gaan. 

3. Het bestuur is tevens bevoegd tot: 
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen; 
b. 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; 

c. alsmede tot het vertegenwoordigen van de vereniging ter zake van de 
hierboven genoemde besluiten. 

4. De vereniging wordt mede vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris of de 
penningmeester. 
Voor iedere financiële transactie is echter de handtekening van de 
penningmeester of de tweede penningmeester vereist. 

5. In geval van tegenstrijdig belang van één of meer bestuursleden blijven 
deze desalniettemin tot vertegenwoordiging der vereniging bevoegd. 

6. Het bestuur is bevoegd voor de vereniging in naam van de leden, 
verplichtingen aan te gaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit 
de omstandigheid, dat de vereniging lid is van het K.N.W.V. of de 
organisatie, die de rechten en verplichtingen van het K.N.W.V. heeft 
overgenomen en/of van een andere overkoepelende organisatie, waarin 
het K.N.W.V. deelneemt of aangesloten is. 

7. Erfstellingen kunnen door het bestuur slechts worden aanvaard onder 
het voorrecht van boedelbeschrijving; de algemene vergadering kan 



Statuten 

December 1997  pagina 9 

besluiten tot zuivere aanvaarding. Over de aanvaarding van legaten, 
waaraan voorwaarden en/of lasten verbonden zijn, beslist de algemene 
vergadering. 

 

Artikel 15.  De algemene vergaderingen 

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. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering, het jaarverslag uit en doet rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het 
legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één 
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. 

3. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit 
van de voorzitter of van de meerderheid van het bestuur of op 

schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, dan wel zoveel minder als 
tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een 
algemene vergadering uit te brengen. 

4. De algemene vergadering is toegankelijk voor leden, junior-deelnemers, 
begunstigers en genodigden van het bestuur. Geen toegang hebben 
geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens het gestelde 
in Artikel 7 lid 5. 

5. Ieder lid en iedere junior-deelnemer heeft de bevoegdheid in de 
algemene vergadering het woord te voeren en voorstellen te doen. 

6. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Een 
stem kan niet door een gemachtigde, een afgevaardigde of een wettelijke 
vertegenwoordiger worden uitgebracht. 

 
Artikel 16. De kascommissie 

1. De leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene 
vergadering. De commissie bestaat uit leden van de vereniging en omvat 
ten minste twee personen en één reserve. Leden kunnen maximaal drie 
achtereenvolgende boekjaren in de commissie zitting nemen. Elk jaar 
treedt ten minste één lid van de commissie af. 

2. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 

vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een 
andere commissie. 

3. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt jaarlijks verslag uit van haar bevindingen aan de 
algemene vergadering. 

4. Op voorstel van de kascommissie kan de algemene vergadering algehele 
decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerd beleid en alle 
verrichte financiële handelingen tijdens het afgelopen verenigingsjaar. 

5. Indien het verslag niet worden goedgekeurd dan benoemt de algemene 
vergadering een andere commissie met het recht de balans en de staat 
van baten en lasten te herzien en opnieuw vast te stellen en aan de 
algemene vergadering voor te leggen ter goedkeuring. 

6. Leden van het bestuur kunnen geen deel uitmaken van de 

kascommissie. 
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Artikel 17.  De agenda van de algemene vergadering 

1. De agenda van de algemene vergadering bevat ten minste eenmaal per 
jaar de volgende punten: 
a. de notulen van de vorige vergadering; 

b. de notulen van de eventueel in dat jaar gehouden buitengewone 
algemene vergadering; 

c. het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar; 
d. het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar, bestaande 

uit de balans van de vereniging en de staat van baten en lasten van 
de vereniging; 

e. de begroting van de vereniging voor het volgend verenigingsjaar; 
f. de verslagen van de door de algemene vergadering ingestelde 

commissies; 
g. de samenstelling van het bestuur; 
h. de samenstelling van commissies, onder andere de kascommissie; 
i. het vaststellen van de jaarlijkse contributies en heffingen van de 

vereniging en de minimumbijdrage van begunstigers. 
2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het 

bestuur vastgesteld met inachtneming van hetgeen in dit artikel is 
bepaald. 

3. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, of zoveel minder als 
tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een 
algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een 
opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt 
ontvangen ten minste tien dagen voor de algemene vergadering, de dag 
van ontvangst en die van de vergadering niet meegerekend. 

4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen 
voor de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het 
opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo 
mogelijk onverwijld, schriftelijk mededeling aan de leden. 
Heeft zodanige mededeling niet plaatsgevonden, dan kan de algemene 
vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen. 

5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het 
punt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering moeten 
worden geplaatst. 

6. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot 
statutenwijziging worden ontvangen of ter inzage worden gelegd ten 
minste dertig dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst 

en van de vergadering niet meegerekend. 
Het bepaalde in lid 4. is in dit geval niet van toepassing. Het bestuur is 
verplicht alle vereiste maatregelen te treffen het voorstel in behandeling 
te nemen. 
 

Artikel 18.  De oproep ter algemene vergadering 

1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris 
bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke 
aan het laatst door het lid bekend gemaakte adres volgens het register 
wordt verzonden, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping 
en die van de vergadering niet meegerekend. 

2. Junior-deelnemers kunnen van het houden van een algemene 
vergadering op de hoogte worden gesteld op een door het bestuur te 

bepalen wijze. 
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3. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te 
houden algemene vergadering, alsmede de agenda, behoudens het 
bepaalde in Artikel 17 lid 4. 

4. Indien aan een verzoek, als bedoeld in Artikel 15 lid 3 binnen veertien 

dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op de wijze als is 
bepaald in lid 1 van dit Artikel 18. De verzoekers kunnen alsdan 
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering 
en het opstellen van de notulen. De verzoekers bepalen alsdan ook zelf 
op welke wijze de junior-deelnemers van de te houden algemene 
vergadering op de hoogte zullen worden gebracht. 

5. Indien de verzoekers niet in staat zijn de algemene vergadering bijeen te 
roepen op de wijze als in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de 
algemene vergadering bijeenroepen bij advertentie in een in de gemeente 
Aalsmeer en omstreken veelgelezen dagblad en in het K.L.M.- 
personeelsorgaan. 

 
Artikel 19.  De besluitvorming in de algemene vergadering 

1. Op een algemene vergadering kunnen slechts bindende besluiten 
worden genomen indien ten minste het quorum van vijf percent van de 
leden aanwezig is. Bij besluiten tot wijziging van deze statuten zijn 
tevens de Artikelen 22 en 23 van kracht en bij besluiten tot wijziging 
van het huishoudelijk reglement het bepaalde in dat reglement. 

2. Besluiten genomen op een algemene vergadering, waarbij het vereiste 
minimum aantal leden niet aanwezig is, zullen aan de leden ter 
kennisgeving worden verstrekt en na dertig dagen na deze kennisgeving 
alsnog bindend worden geacht, tenzij op grond van Artikel 15 lid 3 van 
de statuten opnieuw een algemene vergadering bijeen geroepen wordt. 

3. Besluiten genomen op een algemene vergadering, waarbij het vereiste 
minimum aantal leden niet aanwezig was, worden eveneens bindend 
indien de notulen van deze algemene vergadering zijn goedgekeurd op 
een volgende geldige algemene vergadering, ook indien de termijn van 
dertig dagen na kennisgeving niet verstreken is. 

4. De voorzitter heeft het recht, indien hij van mening is dat de vergadering 
omtrent het in behandeling zijnde onderwerp genoegzaam is voorgelicht, 
de discussie daarover te sluiten en tot stemming over te gaan, tenzij de 
meerderheid van de leden zich daartegen verklaart. Het bestuur beslist 
of voorstellen gedaan tijdens de vergadering al dan niet in stemming 

zullen worden gebracht. 
5. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of 
deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden 
geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij 
de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit. 

7. Over de inhoud van een genomen besluit is het uitgesproken oordeel 
van de voorzitter beslissend, indien gestemd is over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 
de juistheid ervan 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 
gevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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9. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Indien bij de 
verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de personen, die 
het grootste en op één na grootste aantal stemmen hebben verkregen. 

Staken de stemmen bij het op één na grootste aantal stemmen, dan 
beslist het lot. Alsdan is benoemd diegene, die bij die tweede stemming 
de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien bij de bedoelde tweede stemming de stemmen staken, beslist het 
lot. 

10. De aanwezigheid van leden op de algemene vergadering blijkt uit het 
tekenen van de presentielijst. 

 
Artikel 20.  Het stemrecht 

1. Leden hebben stemrecht betreffende algemene zaken en personen de 
vereniging betreffende, alsmede zaken van de afdeling waarbij zij zich 
hebben aangesloten. 

2. Bestuursleden hebben het recht, zowel in de algemene vergadering als 
in de bestuursvergadering, één stem uit te brengen betreffende 

personen en zaken de afdelingen betreffende, zonder bij deze afdelingen 
aangesloten te zijn. 

 
Artikel 21.  Het stembureau 

1. Een stembureau wordt benoemd door de voorzitter van de algemene 
vergadering en bestaat uit drie leden. 

2. Het stemmen op de algemene vergadering geschiedt onder toezicht van 
het stembureau. 

3. De leden van het stembureau behouden hun recht als lid een stem uit 
te brengen. 

4. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. 
5. Stembrieven zijn ongeldig indien: 

- zij ondertekend zijn of onderschreven zijn; 
- zij buiten de vereiste aanduidingen enige andere aanduiding of 

mededeling bevatten; 
- zij de persoon waarover gestemd wordt, niet duidelijk aanwijst. 

6. Een stemming is nietig indien het aantal uitgebrachte stemmen niet 
overeenstemt met het aantal aanwezige leden, doch alleen als dit van 
invloed zou zijn geweest op de uitslag van de stemming. 

7. Het stembureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
 

Artikel 22.  De statutenwijziging 

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. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 
een/vierde van de leden aanwezig is. Een besluit tot statutenwijziging 
behoeft de vooraf of achteraf te verlenen goedkeuring van organisaties 
waarvan de vereniging lid is; zoals bijvoorbeeld het K.N.W.V. en de 
K.P.V.N. 

3. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan 
de orde is, niet een/vierde van de leden aanwezig is, dan dient opnieuw 
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een algemene vergadering gehouden te worden niet eerder dan tien 
dagen en niet later dan dertig dagen na de oorspronkelijke algemene 
vergadering. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging 
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

4. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf 
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. 

5. De bepalingen in deze statuten, die reeds op grond van een dwingende 
wetsbepaling van toepassing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar. 

6. Zodanige bepalingen komen voor in Artikel 7, Artikel 15 en Artikel 22. 
7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 

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

 
Artikel 23.  De ontbinding 

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in Artikel 22, leden 1, 2 en 
3 van overeenkomstige toepassing. 

2. In geval van ontbinding wordt de wijze van vereffening van de boedel 
van de vereniging vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. 

3. Op dit besluit is het bepaalde in Artikel 22 leden 1, 2 en 3 eveneens van 
overeenkomstige toepassing. 

 Na de vereffening zullen de bezittingen van de vereniging, welke 
mochten overblijven na voldoening van de schulden, door de 
vereffenaars worden overgedragen aan de K.L.M.-Personeelsvereniging 
Nederland, voor zover deze bezittingen het totaal van de door de 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. of de K.L.M.- 
Personeelsvereniging Nederland aan de vereniging verstrekte subsidies 
niet in waarde overtreffen. Mochten er meer bezittingen overblijven, dan 
zal het meerdere bestemd worden voor één, of meer dan één, door de 
algemene vergadering aan te wijzen instelling met liefdadig doel in de 
Gemeente Aalsmeer. 

 
Artikel 24. De slotbepalingen 

In de gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, steeds 
met in acht neming van de bepalingen van de wet, deze statuten, het 
huishoudelijk reglement en hetgeen voorts door de algemene vergadering 
wettig is besloten. 
 

Artikel 25. De Artikelen 26 tot en met 52 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de 
vereniging van toepassing, voor zover daarvan niet bij deze statuten is 
afgeweken. 

 
De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, aan de 
hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. 

WAARVAN AKTE, 

in minuut opgemaakt is verleden te Haarlemmermeer ten tijde als in het hoofd van 
deze akte is gemeld. 
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Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Deze akte is onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en 
mij, notaris. 


