STATUTEN KANOVERENIGING DOLFIJNEN.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam : KANOVERENIGING “DOLFIJNEN”,
hierna te noemen : de vereniging.
2. De vereniging is gevestigd te Harderwijk.
3. De vereniging is opgericht op 23 oktober 1969.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van de
kanosport.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van en deelnemen aan kanosportaktiviteiten.
b. het onderhouden van kontakten en het samenwerken met andere
verenigingen/organisaties met overeenkomstige doelen.
c. het organiseren van en deelnemen aan aktiviteiten welke de vereniging
ten goede komen.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die door het bestuur als lid
zijn toegelaten.
2. De vereniging kent twee categorieën leden: leden en jeugdleden.
3. Leden zijn zij die zestien jaar of ouder zijn.
4. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en
deel uitmaken van een gezin of samenlevingseenheid van een lid. Deelname
door jeugdleden aan verenigingsactiviteiten vindt plaats onder
verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders of voogd. Daar waar in
het vervolg leden wordt vermeld dient ook jeugdleden te worden gelezen
tenzij dit nadrukkelijk anders aangegeven wordt.
5. Het lidmaatschap van de vereniging is strikt persoonlijk.
6. Het bestuur van de vereniging houdt een register bij waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
7. Het bestuur en de overige leden zijn niet gerechtigd gegevens over een lid
buiten de vereniging te brengen, tenzij de betrokkene daartoe toestemming
heeft gegeven.
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8. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. Deze beslissing kan
door de algemene ledenvergadering ongedaan worden gemaakt.
9. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging
de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
10. Zij die willen worden toegelaten als lid geven zich schriftelijk op bij het
secretariaat van de vereniging.
Artikel 5
Leden hebben de volgende rechten:
a. het bijwonen van alle bijeenkomsten van de vereniging;
b. het ontvangen van alle verenigingsmededelingen;
c. het uitoefenen van stemrecht in de algemene ledenvergadering; het stemrecht van jeugdleden wordt uitgeoefend door hun wettelijke
vertegenwoordiger;
d. het recht om benoemd te worden in elke functie binnen de vereniging, met
dien verstande dat leden beneden achttien jaar niet in bestuursfuncties
kunnen worden gekozen;
e. het recht op gebruik van de accommodatie en de verenigingseigendommen
met inachtneming van de bepalingen zoals deze in de statuten en het
huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.
Artikel 6
Leden hebben de volgende plichten:
a. het naleven van de bepalingen in statuten en huishoudelijk reglement van
de vereniging;
b. het naleving van de besluiten van de algemene ledenvergadering en van
het bestuur;
c. het naleven van de algemene en verenigingsnormen en waarden ten
aanzien van gedrag ten opzichte van elkaar en derden.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. aan het eind van het verenigingsjaar door schriftelijk opzeggen aan het
secretariaat, met inachtneming van een termijn van minimaal twee
maanden, voor eenendertig december van enig jaar;
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden in de gevallen
dat niet wordt voldaan aan de bepalingen, vastgelegd in de statuten en/of
het huishoudelijk reglement of wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur bij
aangetekend schrijven onder opgave van redenen.
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3. Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving,
behalve wanneer het besluit werd genomen door de ledenvergadering.
Hangende een beroepsprocedure is het lid geschorst en kan hij zijn stemrecht niet uitoefenen.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. ontvangsten uit evenementen en andere activiteiten;
c. donaties;
d. andere inkomsten.
2. De hoogte van de door de leden jaarlijks te betalen contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
3. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen aan personen vermindering casus
quo vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.
4. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd in de loop van het jaar, geldt
dat er doorbetaald dient te worden tot de datum dat het lidmaatschap
volgens de statuten kan worden beëindigd.
5. Middels het huishoudelijk reglement kan de algemene ledenvergadering
vergoedingen voor het gebruik van materialen of diensten vaststellen.
BESTUUR
Artikel 9
1. De verkiezing van een bestuurslid geschiedt uit de leden van de vereniging.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter,
secretaris en penningmeester. Deze laatste drie vormen het dagelijks
bestuur.
3. De voorzitter wordt in functie benoemd door de algemene ledenvergadering.
4. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Artikel 10
1. Het bestuur verdeelt de overige functies onderling.
2. Een bestuurslid mag maximaal twee functies vervullen.
3. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van twee jaar en is
terstond herkiesbaar.
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of
ontslagen als bestuurslid.
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2. Voor een besluit als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid vereist
van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden. Een schorsing die niet
binnen twee maanden na aanvang van de schorsing wordt gevolgd door
een ontslag als bestuurslid eindigt door het verlopen van die termijn.
Artikel 12
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening voor de open plaatsen aan
de orde komt.
3. a. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde delen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur
worden benoemd.
b. Het volledige bestuur blijft eindverantwoordelijkheid dragen tegenover de
algemene ledenvergadering.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste 2
handelende leden van het dagelijks bestuur of door het gehele bestuur.
5. Het bestuur is, mits goedkeuring is verleend door de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt.
6. Op het ontbreken van de in het vorige lid bedoelde goedkeuring kan tegen
derden beroep worden gedaan.
7. Het dagelijks bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
ledenvergadering voor besluiten tot:
a: het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen
die een bedrag van drieduizend gulden (f 3.000,00) te boven gaande,
onverminderd het hierna bepaalde onder letter b;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van
onroerende zaken;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging bankkrediet
wordt verleend;
d. het ter leen verstrekken of opnemen van gelden, waaronder niet begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e. het aangaan van dadingen;
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
gedogen;
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
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8. Op het ontbreken van de goedkeuring, als bedoeld in lid 7, kan tegen
derden geen beroep worden gedaan.
JAARVERSLAG
Artikel 13
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van
een balans en een staat van baten en lasten, verantwoording af van het
gevoerde bestuur in het afgelopen verenigings- en boekjaar. Na afloop van
deze periode kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
3. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste drie personen, waarvan één reserve, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. Het reserve lid treedt in de plaats van het
jaarlijks af te treden lid. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht
aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen/vertonen en inzage te
geven in alle boeken en bescheiden van de vereniging. De last van de
kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
kascommissie.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 14
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene ledenvergadering gehouden.
3. In de ledenvergadering komen onder andere aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel
13 lid 2, alsmede het verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel
13 lid 3;
b. de verkiezing van de in artikel 13 lid 3 genoemde leden van de kascommissie;
c. de begroting van het lopende jaar;
d. de voorziening van vacatures binnen het bestuur;
e. de voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd in de agenda.
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4. Algemene ledenvergaderingen worden verder gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk/noodzakelijk acht.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende gedeel
te van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de
vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden, behoudens in die algemene ledenvergadering, waarin de
schorsing ter sprake komt.
2. Toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen kan door een
algemene ledenvergadering aan het bestuur worden opgedragen.
3. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 16
1. Elke ledenvergadering wordt geleid en voorgezeten door de voorzitter.
Ontbreekt de voorzitter dan treedt een van de andere bestuursleden, door
het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
2. Van al het gesprokene in elke algemene ledenvergadering wordt door de
secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon verslag gemaakt, dat
na goedkeuring door de eerstvolgende algemene ledenvergadering door de
voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of
stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen of aangeven;
e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld
is.
5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen
schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de algemene ledenvergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
6. Bij een verkiezing van personen is degene gekozen die de meeste
stemmen heeft. In geval van het staken der stemmen vindt herstemming
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plaats tussen diegenen die een gelijk aantal stemmen hebben gekregen.
Indien ook daarbij de stemmen staken, beslist het lot.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende het verkiezen
van personen, dan is het voorstel verworpen.
BIJEENROEPEN LEDENVERGADERING
Artikel 18
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de bij het bestuur bekende adressen
van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee
weken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 19
1. De vereniging aanvaardt in het kader van de door haar georganiseerde
activiteiten geen aansprakelijkheid voor ongevallen en schade, noch voor
de daaruit voortvloeiende kosten.
2. Deelname van leden en niet-leden aan door de vereniging georganiseerde
activiteiten veronderstelt dat de deelnemer zelf zijn wettelijke aansprakelijkheid heeft geregeld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht
voordat daartoe een besluit genomen is door een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen in
de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de
algemene ledenvergadering de volledige tekst van de voorgestelde
wijziging aan de adressen van de gerechtigden tot de ledenvergadering
doen toekomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging wordt door de algemene ledenvergadering
genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het verlijden van deze akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
ONTBINDING DER VERENIGING
Artikel 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
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2. Het besluit als bedoeld in lid 1 kan slechts worden genomen door
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene
ledenvergadering die speciaal daarvoor werd bijeengeroepen.
3. De betreffende algemene ledenvergadering regelt tevens de bestemming
van een eventueel batig saldo en van de aanwezige zaken, met dien
verstande, dat deze zoveel mogelijk worden bestemd overeenkomstig het
doel van de vereniging.
4. 4.De vereniging wijst een bestuurslid aan dat de boeken en bescheiden
van de vereniging gedurende de wettelijke termijn bewaart. Het bestuur
schrijft de naam van deze bewaarder in het verenigingsregister.
REGLEMENTEN
Artikel 22
1. De algemene ledenvergadering kan reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen en wijzigen.
2. Bovengenoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging.

Harderwijk, 31 oktober 1996
Notarieel vastgelegd bij notaris E. J. Wemes.
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