Statuten van de WATERSPORTVERENIGING “LEIDEN”.
Artikel 1. Naam en zetel.
1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Leiden"
en is gevestigd in Leiden.
2. De vereniging is opgericht op 11 november 1964.
Artikel 2. Doel.
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het
beoefenen van de watersport ongeacht of dit in wedstrijd, in
recreatief of in toeristisch verband geschiedt.
2. Zij tracht dit doel op niet commerciële wijze te bereiken door:
a. het beheren en exploiteren van een jachthaven met de
daarbij behorende accommodaties en voorzieningen;
b. het verlenen van diensten aan gebruikers van de
jachthaven;
c. het beleggen van vergaderingen en andere
bijeenkomsten, alsmede het organiseren van lezingen
en cursussen;
d. het samenwerken met andere verenigingen die
hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
e. het onder toezicht van deskundigen (doen) bekwamen
van de leden in het beoefenen van de watersport en het
daartoe beschikbaar stellen van de accommodatie en
andere middelen;
f. het organiseren van toertochten, wedstrijden en andere
evenementen;
g. het verrichten van al hetgeen verder kan strekken tot
het op wettige en geoorloofde wijze (doen) beoefenen
van de watersport.
Artikel 3. Geldmiddelen.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit inschrijfgelden,
contributies van leden en begunstigers en liggelden en andere
baten.
2. De wijze van vaststelling van inschrijfgelden, contributies,
liggelden en overige kosten zijn geregeld in het Huishoudelijk
en/of Haven Reglement.
Artikel 4. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Lidmaatschap.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en jeugdleden.
2. Leden van de vereniging kunnen personen zijn die de 18
jarige leeftijd hebben bereikt.
3. Ereleden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die welke hun krachtens de
statuten zijn toegestaan en opgelegd.
4. Leden van de vereniging die zich als zodanig bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen op
voordracht van het bestuur of de Algemene ledenvergadering
tot erelid worden benoemd.
5. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging
deelnemen, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt.
6. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de
vereniging te steunen met een door de algemene
ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.
Artikel 6. Toelating.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden,
jeugdleden en begunstigers.
2. Bij niet toelating tot lid, jeugdlid of begunstiger kan de
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en
adressen en andere relevante gegevens zijn opgenomen van
de leden.
Artikel 7. Rechten en plichten der leden.
1. Leden, die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd, hebben
toegang tot de algemene ledenvergadering. Ereleden,
gewone leden, jeugdleden ouder dan 18 jaar, hebben ieder
één stem.
2. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan
drie leden vertegenwoordigen.
3. Het stemrecht vervalt indien de jaarlijkse contributie niet is
voldaan ten tijde van de algemene ledenvergadering.
4. Een opgezegd of een geroyeerd lid heeft toegang tot de
algemene ledenvergadering tijdens het agendapunt, waarin
zijn beroep tegen het besluit tot het royement uit het
lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het
woord te voeren.

5. Leden die niet zijn opgezegd, geschorst of geroyeerd hebben
het recht voorstellen in te dienen voor behandeling in de
algemene ledenvergadering. Een voorstel moet tenminste
veertien dagen voor de algemene vergadering schriftelijk of
digitaal duidelijk geformuleerd en ondersteund, door
tenminste 10 leden worden ingediend bij het bestuur.
Jeugdleden jonger dan 18 jaar hebben dat recht niet.
6. Leden en jeugdleden zijn verplicht tot naleving van dat gene
wat bepaald is in de statuten en de reglementen mede
inhoudende de plicht tot naleving van de besluiten van de
algemene ledenvergadering, alsmede van het bestuur.
Artikel 8. Einde lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een lid, behoudens overgang
van het lidmaatschap krachtens erfrecht op de
echtgenote of kinderen van de overledene van 18 jaar
of ouder;
b. door schriftelijke opzegging door een lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand,
indien een lid niet (meer) voldoet aan de verplichtingen
die voortvloeien uit het lidmaatschap, voorts indien een
lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten
voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet geëist kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door schriftelijke mededeling van royement door het
bestuur van het lid. Dat handelt in strijd met de
statuten, de reglementen of de besluiten van de
vereniging of anderszins de belangen van de vereniging
en/of haar leden schaadt.
2. Het besluit van het bestuur tot opzegging van of tot
royement van het lidmaatschap wordt betrokkene per
aangetekend schrijven en met redenen omkleed
medegedeeld, waarna betrokkene zijn rechten als lid niet kan
uitoefenen en geen functie in de vereniging kan bekleden.
3. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging van of tot
royement uit het lidmaatschap kan betrokkene binnen één
maand na ontvangst van de mededeling daarvan beroep
aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
4. De algemene ledenvergadering beslist op voormeld beroep
tegen het besluit tot opzegging of royement met een gewone
meerderheid van schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen
in de algemene ledenvergadering.

Artikel 9. Het bestuur.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven
aantal van tenminste 3 maar bij voorkeur 5 leden van wie
er drie de functies vervullen van onderscheidenlijk
voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De voorzitter en de leden van het bestuur van de
vereniging worden met volstrekte meerderheid van
stemmen, uit de leden gekozen en benoemd door de
algemene ledenvergadering.
3. De voorzitter van het bestuur wordt in zijn functie gekozen
en benoemd door de algemene ledenvergadering. Het
bestuur kiest en benoemd uit zijn midden de
plaatsvervangend voorzitter, de penningmeester en de
secretaris.
4. De voorzitter en de leden van het bestuur worden door de
algemene ledenvergadering gekozen en benoemd met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Indien geen volstrekte meerderheid wordt
verkregen, wordt er gestemd op de twee kandidaten die de
meeste stemmen hebben gekregen. Staken de stemmen
dan beslist het lot.
5. De voorzitter en de leden van het bestuur worden benoemd
voor de duur van ten hoogste drie jaren en treden af
volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De
voorzitter en een bestuurslid die volgens rooster aftreden,
kunnen terstond voor een volgende periode van drie jaren
worden herbenoemd.
6. In tussentijdse vacatures van het bestuur wordt voorzien
door de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een
tussentijds benoemd bestuurslid neemt in het rooster van
aftreden de plaats van zijn voorganger in.
7. De functies van bestuursleden worden in het huishoudelijk
reglement geregeld.
Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur.
1. Het bestuur bestuurt de vereniging met inachtneming van het
bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement en legt
daaromtrent verantwoording af aan de algemene
ledenvergadering.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien
kunnen twee leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder in
ieder geval de voorzitter,de penningmeester of de secretaris,
de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen en
dientengevolge binden.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten voor het bouwen van accommodaties en
aangaan van investeringen uit naam van de vereniging,
conform investeringsplan c.q. meerjarig onderhoudsplan
vastgesteld met een meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen tijdens de ledenvergadering.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten tot het
verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van
registergoederen, tenzij de ledenvergadering daarmee heeft
ingestemd met een twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Het instellen van rechtsvorderingen behoeft eveneens de
voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering,
tenzij het spoedeisende en/of eenvoudige zaken betreft.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies en door de havenmeester die door het bestuur
worden benoemd.
7. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het aantal in
artikel 8 lid 1, is gedaald blijft het bestuur bevoegd met dien
verstande dat het dient te bevorderen dat in de bestaande
vacature(s) zo spoedig mogelijk wordt voorzien.
Artikel 11. Beëindiging lidmaatschap bestuur.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de
vereniging, zoals bepaald in artikel7;
b. Na ommekomst van de periode voor de duur waarvan
het bestuurslid is benoemd;
c. Door het opzeggen of ontslag nemen van het
bestuurslid met inachtneming van een opzegtermijn van
drie maanden;
d. Wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn
vermogen verliest.
Artikel 12. Algemene ledenvergadering.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden
van de vereniging toe, die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar wordt door het bestuur de algemene
ledenvergadering bijeengeroepen waarin het bestuur
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en bestuur
alsmede over de financiële stukken van het afgelopen
verenigingsjaar en de begroting van het volgende
verenigingsjaar ter goedkeuring voorgelegd.
3. Het bestuur kan voorts, zo dikwijls als hij dat nodig acht, een
algemene ledenvergadering bijeen roepen.
4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering
bijeen te roepen binnen vier weken na een schriftelijk en met
redenen omkleed verzoek van de helft van het aantal
stemgerechtigde leden. Indien door het bestuur na veertien
dagen geen gevolg is gegeven aan dit verzoek kunnen de
verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeenroepen
en in de leiding van die vergadering voorzien.
5. De oproeping van de algemene ledenvergadering geschiedt
schriftelijk en/of digitaal en tenminste een en twintig dagen
voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en
van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van
de te behandelen agendapunten. Andere dan de vermelde
agendapunten worden niet behandeld, tenzij het voorstellen
van de leden betreft als bepaald in artikel 7 lid 3 of indien het
bestuur heeft ingestemd met het behandelen van
agendapunten, die tenminste drie werkdagen voor de
vergadering schriftelijk en/of digitaal zijn ingediend bij het
bestuur.
6. In spoedeisende gevallen heeft het bestuur het recht, in
afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid van dit
artikel een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op
een termijn van tenminste zeven dagen.
7. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit
artikel, dechargeert het bestuur van het gevoerde beleid en
bestuur en verleent goedkeuring aan de daartoe opgemaakte
financiële jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar en
de begroting voor het komende verenigingsjaar.
8. De algemene ledenvergadering, genoemd in lid 2 van dit
artikel benoemt een kascommissie die bestaat uit twee leden
en een reserve lid. Die geen lid zijn van het bestuur.
9. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden
genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
10.
In de algemene ledenvergadering geschiedt het
stemmen over personen schriftelijk en over zaken mondeling,
tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt of
toelaat.

Artikel 13. Reglementen.
1. Het huishoudelijk reglement, andere reglementen en de
wijzigingen daarin worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering door een meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. De algemene ledenvergadering stelt voorts reglementen vast
voor alle zaken die nadere regeling behoeven. De vaststelling
van een reglement of van een wijziging daarvan geschiedt bij
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bepalingen
in reglementen die strijdig zijn met de wet of statuten zijn
niet bindend.
3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement of
van een reglement wordt door het bestuur tenminste veertien
dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of
digitaal aan de leden verzonden.
Artikel 14. Wijziging statuten.
1. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen in
een algemene ledenvergadering met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a. in de uitnodiging tot de algemene ledenvergadering
wordt vermeld dat in die algemene ledenvergadering
een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde
wordt gesteld;
b. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt
schriftelijk ingediend door het bestuur;
c. een voorstel tot wijziging van de statuten wordt
tenminste veertien dagen voor de algemene
ledenvergadering aan de leden toegezonden;
d. het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen
door de algemene ledenvergadering met een
meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Wijziging van de statuten treden niet in werking dan nadat
deze bij notariële akte zijn verleden.
3. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de akte
van statutenwijziging, alsmede een volledig doorlopende tekst
van de gewijzigde statuten ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel Leiden gehouden handelsregister.
Artikel 15. Ontbinding van de vereniging.
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de
algemene ledenvergadering met overeenkomstige toepassing
van artikel 12 lid 1.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien
aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
vereffening door het bestuur.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit
tot vereffening van haar zaken en/of vermogen nodig is.
4. De algemene ledenvergadering kan besluiten een eventueel
positief liquidatiesaldo te verdelen onder de leden van de
vereniging, voorzover deze leden al hun verplichtingen jegens
de vereniging hebben voldaan.
5. Een eventueel positief liquidatiesaldo kan ook worden
aangewend voor door de algemene ledenvergadering te
bepalen doeleinden, die het meest met het doel der
vereniging overeenkomen.
6. Bij gebreke van zodanige besluiten van de algemene
ledenvergadering als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel
wordt door de vereffenaars op overeenkomstige wijze
bestemming gegeven aan het liquidatiesaldo.
HUISHOUDELIJK en HAVEN REGLEMENT.
Artikel 16.
1. De algemene vergadering kan bij het huishoudelijk en haven
reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen,
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk en het haven reglement mag niet in strijd
zijn met de wet ook waar die geen bindend recht bevat, noch
met de statuten.
Artikel 17. Slotbepaling.
In gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet
voorzien beslist het bestuur en legt daarvoor verantwoording af
aan de algemene ledenvergadering.

