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1. NAAM EN ZETEL 
De vereniging draagt de naam “Watersportvereniging Nautica”. Zij is gevevestigd te 
Brielle. 

 
 2. DUUR 

De vereniging is opgericht op 17 oktober 1959 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
3. DOEL 

1. De vereniging heeft ten doel de beoefening en de bevordering van de 
watersport in de ruimste zin des woord. 

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
-  het instellen van diverse afdelingen voor beoefening van de 

wedstrijdsport en de recreatiesport 
 - het instellen van een ballotage commissie 
 - het instellen van een financiële commissie 
 - het instellen van commissies van bijstand 

- het ten gerieve van haar leden exploiteren van een jachthaven met 
steigers, caravanterrein en verder toebehoren, hierna te noemen 
verenigingsterrein 

- het ten gerieve van haar leden exploiteren of doen exploiteren van een 
verenigingsgebouw met faciliteiten, hierna te noemen “clubhuis” 

- het organiseren van en/of doen deelnemen aan wedstrijden en of andere 
watersportmanifestaties 

-  het houden van bijeenkomsten gericht op het aankweken van kennis en 
sportiviteit op het gebied van de watersport, in het bijzonder onder de 
jeugd 

- het verstevigen van de onderlinge band tussen en het bevorderen van 
het gezellige verkeer onder haar leden 

-  en al wat verder kan strekken tot bevordering van het doel der 
vereniging in de ruimste zin des woord. 

 3. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. 
 
 4. AFDELINGEN 

Als de vereniging in het kader van haar doelstellingen afdelingen heeft ingesteld, kent 
iedere afdeling een afdelingsbestuur, dat belast is met het voeren van het beleid en het 
uitvoeren daarvan binnen de eigen afdeling, alles onverminderd de verplichting tot het 
afleggen van verantwoording van zijn daden aan het bestuur en de ledenvergadering 
van de vereniging. 

 
 5. LIDMAATSCHAP 
 1. De vereniging kent: 
  - ereleden 
  - leden van verdienste 
  - gewone leden 
  - jeugdleden 
  - donateurs 

2. Ereleden zijn zij, die tot luister van de vereniging kunnen bijdragen. Zij worden 
door het bestuur benoemd. Van deze benoeming wordt door het bestuur in de 
eerste volgende ledenvergadering mededeling gedaan.  
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3. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten tegen 
de vereniging op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering met 
tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn 
benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden. 

4. Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en tot 
lidmaatschap zijn toegelaten. 

5. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en tot het 
lidmaatschap zijn toegelaten. Zij hebben behoudens het stemrecht dezelfde 
rechten en verplichtingen als gewone leden. 

6. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging financieel 
steunen en deswege als zodanig door het bestuur voor bepaalde tijd zijn 
aanvaard. Zij hebben geen stemrecht. 

7. Slechts natuurlijke personen kunnen lid der vereniging zijn. 
 
6. LIDMAATSCHAP  TOETREDING 

1. Hij, of zij die als lid wenst toe te treden, zal door twee of meer leden 
schriftelijk aan het bestuur moeten worden voorgedragen. 

2. Het bestuur beslist over de toelating, op advies van de jaarlijks door de 
vergadering te benoemen ballotagecommissie. 

3. Het huishoudelijke reglement geeft over een en ander nadere regelen. 
 
7. LIDMAATSCHAP  BEEINDIGING 
 1. Het lidmaatschap eindigt door: 
  - overlijden 
  - opzegging 
  - verlies van bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan 
  - ontzetting 
 2. Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan het dagelijkse bestuur  

tenminste 3 maanden voor het einde van het jaar. De opzegging heeft eerst 
gevolg met afloop van het verenigingsjaar, waarin de opzegging plaatsvindt, 
tenzij het bestuur een kortere termijn bepaalt. 

3. Een lid kan worden ontzet wegens handelen in strijd met de statuten, 
reglementen of door de vereniging genomen besluiten en het niet nakomen 
zijner geldelijke verplichtingen tegen de vereniging of het op onredelijke wijze 
benadelen der vereniging. 

4. De ontzetting wordt uitgesproken door het bestuur. Het bepaalde in artikel 6 lid 
3 is van overeenkomstige toepassing. 

 
8. GELDMIDDELEN 

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, 
havengelden, staangelden caravans, inkomsten uit de exploitatie van het 
clubhuis, inschrijvingsgelden van wedstrijden, donaties, legaten, schenkingen, 
subsidies en andere baten. 

2. De vaststelling van het bedrag der entreegelden, contributies, havengelden, 
staangelden caravans en inschrijvingsgelden geschiedt in de 
najaarsvergadering. De wijze van betaling wordt in het huishoudelijke 
reglement bepaald. 

 
 9. BESTUUR 
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1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden, gekozen door en uit 
de gewone leden. Met inachtneming van het vorenstaande bepaalt de 
ledenvergadering het aantal bestuurders. 

2. Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af volgens door het bestuur 
opgesteld rooster. Een en ander wordt nader in het huishoudelijke reglement 
geregeld. 

3. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. 
4. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. 
5. Het bestuur stelt kandidaten ter voorziening van vacatures in het bestuur. De 

leden kunnen tegenkandidaten stellen mits deze tenminste acht dagen voor de 
ledenvergadering in het 1e kwartaal van het verenigingsjaar schriftelijk aan het 
bestuur zijn opgegeven en de kandidaatstelling wordt ondersteund door 
tenminste 10 % van de leden. 

6. Het bestuur vergadert zo dikwijls als voorzitter of 2 bestuursleden dit nodig 
achten. 

7. Het bestuur is belast met de handhaving en uitvoering van deze statuten, het 
huishoudelijke reglement, de besluiten van de ledenvergadering en alle zaken 
voor zover niet tot de bevoegdheid van de ledenvergadering behorend. 

8. Behoudens ten gevolge van periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het 
bestuur tussentijds door: 

   a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging 
b. bedanken, wat schriftelijk dient te geschieden, met een 

opzeggingstermijn van tenminste 1 maand 
c. ontslag 

9. Tot ontslag van een bestuurslid kan worden besloten door de ledenvergadering, 
mits het een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van het totale 
aantal uitgebrachte geldige stemmen, op grond van het feit, dat het betreffende 
lid duidelijk in strijd met de doelstelling van de vereniging handelt of heeft 
gehandeld. Het betreffende lid heeft het recht zich in de voorbedoelde 
vergadering te verantwoorden en te verdedigen. 

10. In tussentijds ontstane vacatures wordt tot op de datum van de eerstvolgende 
ledenvergadering door het zittende bestuur zelf voorzien, tenzij de vacature de 
voorzitter betreft, in welk geval het bestuur binnen 1 maand na het ontstaan van 
de vacature een ledenvergadering bijeen dient te roepen teneinde een nieuwe 
voorzitter te kiezen. 

 
10. DAGELIJKS  BESTUUR 
 1. De taken en functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 
 2. Het dagelijkse bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, en penningmeester of 
  hun plaatsvervangers. 
 3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door voorzitter, 
  secretaris en penningmeester. 
 4. Stukken van huishoudelijke aard behoeven slechts de ondertekening van de `
  voorzitter, de secretaris of de penningmeester. 

5. het dagelijkse bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen onder de 
verplichting daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te 
doen en verantwoording af te leggen. 

6. Het huishoudelijke reglement geeft voor een en ander nadere regelen. 
 
11. AFDELINGSBESTUREN 
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1. Iedere afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur bestaande uit 
tenminste 3 leden, waarvan 1 lid uit het bestuur van de vereniging. Met 
inachtneming van het voorstaande bepaalt de afdelingsvergadering het aantal 
bestuurders. 

2. Het bestuur van de vereniging wijst uit haar midden voor ieder 
afdelingsbestuur een lid aan. Overigens worden de bestuursleden gekozen door 
de afdelingsvergadering uit kandidaten, die als lid van de vereniging deel 
uitmaken van betreffende afdeling, gesteld door het zittende afdelingsbestuur 
of door tenminste 5 stemgerechtigde leden van die afdeling. 

3. Afdelingsbestuursleden worden gekozen voor een periode ten hoogste 2 jaar. 
Zij zijn te allen tijde direct herkiesbaar. 

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De 
voorzitter van het bestuur wordt door de afdelingsvergadering in functie 
gekozen. 

5. Voor wat betreft tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van het 
afdelingsbestuur, ontslag van een afdelingsbestuurslid en het voorzien in 
vacatures geld hetzelfde als ter zake voor bestuursleden in artikel 9, leden 8, 9 
en 10 is bepaald, men dien verstande dat waar daar bevoegdheden aan de 
ledenvergadering en het bestuur worden toegekend, deze in casus toekomen 
aan de afdelingsvergadering en het afdelingsbestuur 

 
12. DELEGATIE 

1. Het bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de ledenvergadering, de 
dagelijkse leiding op te dragen aan een zijner leden of een administrateur en 
personeel in dienst der vereniging aan te stellen. 

2. Het bestuur blijft ook in dat geval de volle verantwoordelijkheid dragen. Het 
toezicht wordt in het huishoudelijke reglement geregeld. 

3. Benoeming, ontslag en schorsing van administrateur of personeel geschieden 
door het bestuur. 

4. Het bestuur stelt instructies voor hen vast en bepaald hun salaris. 
 
13. LEDENVERGADERING  AGENDERING 

1. Ieder jaar in het eerste kwartaal en het laatste kwartaal wordt een 
ledenvergadering gehouden en wel respectievelijk de voorjaars- en 
najaarsvergadering. 

2. In de voorjaarsvergadering wordt: 
a. door de secretaris verslag uitgebracht over het afgelopen 

verenigingsjaar 
b. rekening en verantwoording door de penningmeester afgelegd over het 

afgelopen verenigingsjaar, welke goedkeuring hem tot decharge strekt 
c. verslag uitgebracht door de financiële commissie 
d. verkiezing van bestuursleden gehouden 
e. verkiezing van de ballotage commissie, bestaande uit drie leden en een 

plaatsvervangend lid, gehouden 
f. verkiezing van de financiële commissie, bestaande uit 3 leden en een 

plaatsvervangend lid, gehouden 
 3. In de najaarsvergadering wordt: 
  a. de verslagen van de afdelingen en commissie van bijstand uitgebracht 
  b. de contributies, donaties, staan- en liggelden, tarieven en overige baten  
   vastgesteld 
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  c. de begroting van het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld 
  d. de verkiezing van de commissie van bijstand gehouden 

4. Behalve de voorjaars- en najaarsvergadering kunnen zo dikwijls als het bestuur 
dat nodig oordeelt buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen. 
Eveneens zal een buitengewone ledenvergadering worden bijeengeroepen, 
wanneer tenminste 10% van de gewone leden een schriftelijk verzoek daartoe 
bij het bestuur hebben ingediend met opgave van de te behandelen 
onderwerpen. 

5. In geval aan zulk een verzoek niet binnen 1 en 20 dagen gevolg is gegeven, 
kunnen de leden, door wie het verzoek is gedaan, zelf een vergadering 
bijeenroepen. 

6. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan. 
 
14. LEDENVERGADERING  STEMMEN 
 1. De wijze van bijeenroepen van de ledenvergadering wordt geregeld bij het  

Huishoudelijk reglement met dien verstande dat de oproep tenmiinste 14 dagen 
voor de ledenvergadering verzonden moet worden. 

2. Alleen ereleden, leden van verdienste en gewone leden hebben stemrecht. Zij 
kunnen ieder 1 stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 Zij, die aan de stemming wensen deel te nemen, dienen tevoren de 
presentielijst te hebben getekend. 

3. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen, behoudens het 
bepaalde in de artikelen 21 en 22 van de statuten. 

4. Over de zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij ondergetekende 
briefjes gestemd. 

5.  Voor de verkiezing van een persoon wordt bij de eerste stemming de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist. 

6. Is bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft een 
tweede vrije stemming plaats. 

7. Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft 
herstemming plaats tussen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste 
stemmen hebben verkregen. 

8. Staken de stemmen over zaken, dan wordt een voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

9. Blanco stembriefjes, getekende of niet leesbare stembriefjes, alsook 
stembriefjes, waarop meer dan een naam wordt vermeld, zijn van onwaarde en 
worden niet meegeteld. 

10. Bij staking van stemmen over personen beslist het bestuur. Staken in dit geval 
de stemmen in het bestuur, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

11. In afwijking van het hierboven bepaalde, kunnen, behalve in geval van 
statutenwijziging of ontzetting uit het lidmaatschap, beslissingen ook worden 
genomen bij acclamatie, wanner geen der aanwezigen stemming verlangt. 

12. Besluiten kunnen niet worden genomen over onderwerpen, die niet bij de  
 Oproeping ter kennis van de leden zijn gebracht, behoudens bijzonde gevallen. 
 

 
15. LEDENVERGADERING VERPLICHTE BESLUITEN 

Een besluit van de ledenvergadering is, behalve in de overigens in de statuten 
aangegeven gevallen, nodig voor: 
a. het aangaan van geldleningen 
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b. het kopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden en op welke wijze 
ook bezwaren van onroerende goederen of rechten 

c. het bepalen van de wijzen, waarop het bestuur beschikbare gelden zal mogen 
beleggen 

d. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten, schenkingen of 
subsidies 

e. het treffen van dadingen, het voeren van rechtsgedingen 
f. het aangaan van alle overige rechtshandelingen, voorzover een nader bij het 

huishoudelijke reglement vast te stellen bedrag te boven gaand. 
 
16. BALANS  EN  EXPLOITATIEREKENING 

1. Jaarlijks, telkens voor 1 maart, maakt het bestuur de rekening en 
verantwoording over het afgelopen jaar, bevattende een balans- en 
exploitatierekening met alle daarbij behorende bescheiden en voorstellen tot 
afschrijving op de eigendommen der vereniging op. 

2. De rekening en verantwoording worden gedurende tenminste 14 dagen voor de 
ledenvergadering, waarin zij zal worden behandeld, voor de leden ter over 
gelegd. 

3. Plaats en tijd der inzagenlegging worden aan de leden schriftelijk 
medegedeeld. 

 
17. INLICHTINGEN 

Het bestuur is verplicht aan de ledenvergadering alle inlichtingen te verstrekken, die 
deze naar aanleiding van de rekening en verantwoording verlangt. 

 
18. VASTSTELLING  JAARSTUKKEN 

De ledenvergadering, gehoord hebbende het advies van de jaarlijks door de 
ledenvergadering te benoemen financiële commissie, stelt op voorstel van het bestuur 
de balans- en exploitatierekening vast. Goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot 
volledige decharge. 

 
19, VERENIGINGSJAAR  

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december 
daaraanvolgend. 

 
20. REGLEMENTEN 

1. Het huishoudelijke reglement en andere reglementen worden vastgesteld, 
aangevuld en gewijzigd door de ledenvergadering. 

2. Zij mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. 
 
21. WIJZIGING  STATUTEN 

1. Deze statuten kunnen op voorstel van het bestuur of op schriftelijk met redenen 
omkleed bij het bestuur ingediend voorstel van tenminste 10% van de gewone 
leden worden gewijzigd en aangevuld bij besluit, genomen met op zijn minst 

 twee/derde der uitgebrachte stemmen op een speciaal daartoe bijeengeroepen 
ledenvergadering, waarop op zijn minst de helft der stemgerechtigde leden 
aanwezig is. 

2. De vergadering kan alleen tot die veranderingen besluiten, waartoe voorstellen 
zijn geplaatst op de oproepingsbrief of die het gevolg zijn van amendementen, 
gedurende de vergadering op die voorstellen ingediend, voor zover deze 
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amendementen zich beperken tot die artikelen, tot welke verandering een 
voorstel op de oproepingsbrief stond. 

3. Ingeval zich op de vergadering wel de meerderheid der opgekomen leden voor 
een verandering heeft verklaard, maar overigens niet is voldaan aan de in het  

 eerste lid gestelde eisen, wordt uiterlijk binnen 6 weken na de eerste 
vergadering een twee vergadering gehouden waarop het desbetreffende 
voorstel opnieuw aan de orde komt. 

4. Deze tweede vergadering kan daarover met gewone meerderheid van de 
opgekomen leden besluiten. 

5. De aangenomen wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan 
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

 
22. ONTBINDING,  LIQUIDATIE 

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten 
wordt met twee/derde de op een vergadering uitgebrachte geldige stemmen 
waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal gewone leden 
tegenwoordig is. 

2. Het bepaalde onder artikel 21, lid 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing. 
3. Bij ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening hare zaken, voor zover 

de wet niet anders heeft bepaald, door het bestuur. 
4. Voor eventuele bezittingen en/of een batig saldo zal in een 

liquidatievergadering door het bestuur een bestemmingsvoorstel worden 
gedaan. 

5. Het bestuur geeft verslag en rekening en verantwoording betreffende de 
liquidatie aan een vergadering der gewezen leden. 

 
23. ONVOORZIENE  GEVALLEN 
 In die gevallen, waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
 
Statutenwijziging aangenomen in de ledenvergadering van 11 december 1981 en 
gepasseerd ten overstaan van notaris F. van Dijk te ’s Gravenhage op 14 januari 1982. 
 
  

 
 


