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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de:

KONINKLIJKE GRONINGER ROEIVERENIGING DE HUNZE
gevestigd te Groningen,

Statuten goedgekeurd bij K.B. van 5 augustus 1889
Statuten opnieuw vastgesteld bij akte van notaris Mr. K.R. Dijkhuizen te
Groningen d.d. 23 juni 1980 en gewijzigd bij akte d.d. 8 december 1981
en d.d. 31 maart 1994. Statuten opnieuw gewijzigd bij akte van notaris
Mr. A.J. Nielsen te Groningen d.d. 8 september 1998.
Vervolgens zijn de statuten opnieuw gewijzigd bij akte op 6 november
2008 voor mr. A.J. Nielsen. Statuten 3.
Vervolgens opnieuw gewijzigd bij akte op 28 april 2014 voor mr. D.B.H. van der
Laan te Groningen.

De aansprakelijkheid van
de notaris is beperkt tot
het belang waarvoor de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in
voorkomend geval de
notaris aanspraak op
uitkering geeft.

Op de aansprakelijkheid
zijn van toepassing de
algemene voorwaarden
gedeponeerd bij de
kamers van koophandel
en de griffies van de
rechtbank en op verzoek
kostenloos verkrijgbaar
bij de KNB.

Forum Notarissen Mr D.B.H. van der Laan
Noorderhaven ZZ 34
Postbus 183
9700 AD Groningen

T 050- 318 51 88
F 050- 312 65 64
E vanderlaan@forumnotarissen.nl

Naam Zetel Duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Groninger Roeivereniging De
Hunze en is gevestigd te Groningen.
Artikel 2
De vereniging wenst aangesloten te zijn bij de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond.
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Verenigingsjaar
Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Doel
Artikel 5
De vereniging stelt zich ten doel de roeisport te bevorderen en haar
leden gelegenheid te geven tot gezellig verkeer.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
1. gelegenheid te geven zich onderling te bekwamen in het roeien en in
het besturen van roeivaartuigen;
2. het bevorderen van het recreatieve roeien in al zijn vormen;
3. het houden van wedstrijden en het deelnemen aan wedstrijden;
4. het ter beschikking hebben van doelmatige vaartuigen;
5. het opleiden en in stand houden van sporttechnisch kader;
6. het in stand houden van een sociëteit;
7. alle geoorloofde middelen welke haar verder ten dienste staan.

Leden en donateurs
Artikel 6
De vereniging bestaat uit:
1. gewone leden.
2. junior-leden, zij die de leeftijd van achttien jaar voor 1 januari van het
lopende jaar nog niet hebben bereikt.
3. buiten-leden, zij die op een afstand van meer dan 100 kilometer van
de gemeente Groningen woonachtig zijn.
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4. tijdelijke leden, zij die slechts voor korte tijd van het lidmaatschap
gebruik kunnen maken. Zij kunnen gedurende ten hoogste drie
maanden lid zijn.
5. ereleden, zij die op voorstel van het bestuur of ten minste één tiende
van de gewone leden, buitenleden of ereleden door de algemene
vergadering als zodanig worden benoemd.
6. leden van verdienste, zij die op voorstel van het bestuur of tenminste één tiende
van de gewone leden, buitenleden of ereleden door de
algemene vergadering als zodanig worden benoemd.
7. donateurs, zij die met goedkeuring van het bestuur de vereniging met
een jaarlijkse bijdrage wensen te steunen. Door een schenking ineens
kan men op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering voor bepaalde tijd of voor het leven als donateur worden
benoemd. De rechten van de donateurs worden nader geregeld in het
huishoudelijk reglement.

Toelating en registratie
Artikel 7
1. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn, met
inachtneming van artikel 8 lid 7.
2. Om als lid te kunnen worden aangenomen moet men een schriftelijke
aanvraag indienen bij de secretaris van de vereniging, met
uitzondering van degenen genoemd in artikel 6, lid 5, van deze
statuten.
3. Het bestuur beslist over de toelating van de leden en de donateurs
behoudens het bepaalde in artikel 6, leden 5, 6 en 7, van deze
statuten.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van
respectievelijk de gewone leden, de juniorleden, de buitenleden, de
tijdelijke leden, de ereleden, de leden van verdienste en de donateurs
als zodanig zijn opgenomen. Dit register is ter inzage voor alle leden
en donateurs.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid.
b. schriftelijke opzegging door het lid.
c. opzegging door de vereniging.
d. ontzetting.
2. Een opzegging door leden kan slechts geschieden vóór 1 december
van het lopende verenigingsjaar. In ieder geval kan het lidmaatschap
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worden beëindigd door opzegging tegen het eind van het
verenigingsjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of
onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de
datum waartegen was opgezegd.
4. Wanneer een lid zijn lidmaatschap opzegt, is het betreffende lid
daarmee niet ontslagen van zijn financiële verplichtingen ten opzichte
van de vereniging.
5.a. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door
middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de
reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het
lidmaatschap;
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt; of
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging
van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende
jaar blijft verschuldigd.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door
middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van
de reden(en) van de ontzetting. Ontzetting is mogelijk als een lid in
strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting gaat onmiddellijk in. De
contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. Binnen één
maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in
kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de
algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt,
blijven de contributie en de verplichte jaarlijkse bijdragen voor het
geheel verschuldigd.
7. De 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 vereistaan de uitvoering van die bepaling hun medewerking te verlenen.
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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
idmaatschap.
8. De op grond van het Dopingreglement en/of tuchtreglement aan een lid van de
vereniging opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze
sancties, een grond zijn voor ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de
vereniging.

Geldmiddelen
Artikel 9
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die jaarlijks
door de algemene vergadering wordt vastgesteld, behoudens het
bepaalde in lid 4 van dit artikel.
2. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven over de
vaststelling van de contributie en het heffen van verdere verplichte
bijdragen.
3. De donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum
door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
4. De ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betalen van
contributie en andere verplichte bijdragen.
5. Naast de bijdragen der leden en donateurs kunnen de geldmiddelen
bestaan uit subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
wettige baten, alsmede uit sponsorgelden.

Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf personen
die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de gewone leden, buitenleden, leden van verdienste of
ereleden.
2. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, alsmede tenminste vier commissarissen.
3. In het huishoudelijk reglement worden de taken en bevoegdheden van
de leden van het bestuur nader geregeld.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van
zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien
gewone leden, buitenleden of ereleden.

Forum Notarissen Mr D.B.H. van der Laan
Noorderhaven ZZ 34
Postbus 183
9700 AD Groningen

T 050- 318 51 88
F 050- 312 65 64
E vanderlaan@forumnotarissen.nl

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
algemene vergadering medegedeeld.
Een voordracht door tien of meer gewone leden, buitenleden of
ereleden, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, moet
tenminste zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur zijn ingediend.
Het bestuur geeft hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de leden en
de donateurs. Statuten 7
5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering waarin tenminste
een/derde van het aantal stemmen moet kunnen worden uitgebracht
dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht.
6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in
haar keus.
Artikel 11
1. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld de maximale termijn
waarvoor de bestuursleden zitting hebben.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
Artikel 12
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de
algemene vergadering in functie benoemd.
Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen.
Ingeval van plaatsvervanging treedt de daartoe door het bestuur
aangewezen plaatsvervanger in de rechten en plichten van degene
die wordt vervangen.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de
secretaris of zijn plaatsvervanger een verslag opgemaakt dat door de
voorzitter en de secretaris na vaststelling wordt ondertekend.
3. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur gegeven.
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Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen in deze statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven is gedaald blijft het
bestuur bevoegd.
Indien er meer dan vier vacatures zijn ontstaan is het bestuur verplicht
binnen twee maanden na het ontstaan van de laatste vacature een
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of open plaatsen aan de orde komt. Statuten 8
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of
werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd 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 hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden
gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen indien de huur, casu
quo de tegenprestatie, gerekend over een tijdvak van ten hoogste
een jaar, meer dan tien procent van het totale verenigingsinkomen
in het voorafgaande jaar bedraagt.
b. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, maar met uitzondering van
kantongerechtprocedures, het nemen van conservatoire
maatregelen en overige rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen
lijden.
6. a. Het bestuur is bij het doen van uitgaven gebonden aan de door de
algemene vergadering vastgestelde begroting met uitzondering
van uitgaven welke ten laste van een daartoe door de algemene
vergadering ingestelde reserve komen.
b. Overschrijding van afzonderlijke begrotingsposten is toegestaan
indien daarvoor gegronde redenen zijn aan te voeren en voor
zover daarbij het voor de betreffende post begrote bedrag met
niet meer dan twintig procent wordt overschreden.
c. Zolang de algemene vergadering de begroting voor het lopende
verenigingsjaar niet heeft vastgesteld mag het bestuur uitgaven
doen tot een/derde van het voor elke begrotingspost in het
voorafgaande jaar uitgetrokken bedrag.
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7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee
bestuursleden van wie tenminste één lid de voorzitter, de secretaris of
de penningmeester moet zijn.
8. Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid alleen uit
wanneer tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het
aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is
besloten.
9. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit
artikel, op overschrijding van de begroting buiten de in lid 6 van dit
artikel gestelde grenzen en op het ontbreken van een bestuursbesluit
als bedoeld in lid 8 van dit artikel, kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
Artikel 14
Een bestuurslid, alsmede een lid van een commissie of een werkgroep,
kan te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd worden
ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn

Begroting
Artikel 15
1. Bij besluit van de algemene vergadering wordt de begroting van alle
uitgaven van de vereniging, voor zover niet ten laste van een
bestemmingreserve komend, vastgesteld en worden de middelen tot
dekking aangewezen.
2. Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar legt
het bestuur het ontwerp van de begroting voor het lopende
verenigingsjaar ter vaststelling aan de algemene vergadering voor.

Bestemmingsreserves.
Artikel 16
De algemene vergadering is bevoegd bestemmingreserves in te stellen
waaruit het bestuur uitgaven mag doen voor bepaalde, door de
algemene vergadering aan te wijzen, doelen.
Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels over organisatie en
inrichting van deze bestemmingreserves.

Financiële verantwoording
Artikel 17
1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
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zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen drie maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering, zijn financieel jaarverslag uit
en doet, onder overlegging van een door alle bestuursleden Statuten 10
ondertekende balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na afloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen dat het
bestuur deze verplichting nakomt.
4. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuursleden dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Financiële commissie
Artikel 18
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden,
buitenleden of ereleden een financiële commissie van tenminste drie
personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven met
betrekking tot de benoeming van de leden en eventuele
plaatsvervangende leden van de financiële commissie.
2. De taak van de financiële commissie is de begeleiding, in de ruimste
zin van het woord, van het financiële verenigingsbeleid op korte en
lange termijn alsmede het controleren van het geldelijk beheer van de
vereniging. De financiële commissie kan daartoe gevraagd en
ongevraagd advies geven aan het bestuur.
3. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering haar verslag
uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis dan kan de financiële commissie zich door
een deskundige adviseur laten bijstaan.
5. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door de
commissie gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden
der vereniging te geven.

Algemene vergaderingen
Artikel 19
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 drie maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering - de Jaarvergadering - gehouden.
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3. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld welke onderwerpen de
agenda van de Jaarvergadering in ieder geval dient te vermelden.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit nodig oordeelt. Statuten 11
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/ tiende
van het aantal gewone leden, buitenleden of ereleden verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan dit
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in
tenminste een in de stad Groningen veel gelezen dagblad

Toegang en stemrecht
Artikel 20
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en de
donateurs.
2. Stemrecht hebben de leden.
3. Gewone leden, buitenleden, ereleden en leden van verdienste, zolang
zij lid zijn, hebben ieder drie stemmen.
Juniorleden en tijdelijke leden hebben ieder één stem.
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
5. Een geschorst lid heeft slechts toegang tot de algemene vergadering
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
daarover het woord te voeren.
6. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
het bestuur.
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn
plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een 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. De voorzitter van de vergadering stelt de agenda van de vergadering
vast. Hij heeft het recht de discussies te sluiten wanneer hij meent dat
deze voldoende gevorderd zijn, doch is verplicht deze weer te openen
wanneer de vergadering met tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen dit verlangt.
3. De voorzitter heeft het recht als maatregel van orde de vergadering te
schorsen en verder alle maatregelen van orde te nemen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of
een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon een
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verslag gemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt
ondertekend na vaststelling door de algemene vergadering.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 22
1. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
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 der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Het nemen van besluiten bij acclamatie is toegestaan, ook bij
benoemingen bij enkele kandidaatstelling.
6. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Stemmen over zaken
geschiedt mondeling tenzij de voorzitter of de meerderheid van de
vergadering schriftelijke stemming wenst.
Over de vraag of schriftelijk dan wel mondeling zal worden gestemd
wordt mondeling gestemd.
7. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende briefjes.
8. Indien stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.
9. Bij stemming over personen geldt de volstrekte meerderheid; indien
die niet verkregen is wordt een tweede vrije stemming gehouden.
Indien na een tweede vrije stemming niemand de volstrekte
meerderheid verkrijgt, wordt overgestemd tussen de twee personen
die de meeste stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming.
Bij staken van stemmen beslist het lot.
10. Bij benoemingen tot bestuursfuncties wordt over elke te vervullen
plaats afzonderlijk gestemd.
11. Wanneer is voorgeschreven dat alleen zij verkiesbaar zijn die op een
bepaalde wijze kandidaat zijn gesteld en er zijn niet meer kandidaten
dan er plaatsen te vervullen zijn, heeft geen stemming plaats maar
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worden de kandidaten verkozen verklaard.
12. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft - mits met voorkennis van het bestuur
genomen – dezelfde kracht als een besluit van de algemene
vergadering. Statuten 13
13. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen - mits met algemene
stemmen - omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft
geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
14. Omtrent onderwerpen niet in de agenda vermeld kan een besluit
niettemin worden genomen tenzij het bestuur of tenminste één vijfde
van de ter vergadering aanwezige leden zich daartegen verzetten.
Artikel 23
Indien de agenda van een vergadering niet kan worden afgedaan wordt
de vergadering verdaagd en voortgezet binnen dertig dagen.
Aan allen die recht van toegang tot die vergadering hebben dient
opnieuw een oproep te worden verzonden waarbij het bepaalde inzake
de oproeptermijn voor die vergadering niet van toepassing is.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 24
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden en de
donateurs met inachtneming van een termijn van tenminste twaalf
dagen, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de
vergadering niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 25.

Statutenwijziging
Artikel 25
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 wijzigingen van
de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste
tien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, op
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een daartoe geschikte plaats voor de leden en donateurs ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hier bedoeld kosteloos toegezonden
aan de leden en donateurs die hiervoor een aanvraag indienen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt en zowel koninklijke goedkeuring als de
goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Roeibond is verkregen.

Ontbinding
Artikel 26
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid zijn. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering echter
ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Een dergelijk besluit behoeft tenminste twee/derde der uitgebrachte
stemmen.

Huishoudelijk reglement
Artikel 27
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden
besloten in een daartoe belegde algemene vergadering.
Een dergelijk besluit behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten

Elektronische Communicatiemiddelen
Artikel 28
1. Voor zover in de statuten wordt vermeld schriftelijk, wordt
daaronder mede verstaan een mededeling door middel van
elektronische communicatiemiddelen.
2. De algemene vergadering is bevoegd bij huishoudelijk reglement
nadere voorwaarden te stellen aan het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen.

