
Notariskantoor Van Keu len
Ref: vivkl950319

OPRICHTING VERENIGING
Z&PC Rotterdam

Akte d.d. 1 maart 2006

Heden de eerste maart tweeduizend zes, verschenen voor mij,  Mr Johannes van
Keulen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam: -------
1 . mevrouw Janine Ernestine Heinen, geboren te Delft op vier jul i  -------------

negentienhonderd negen en zestig, houdster van paspoort nummer ----------

NJ1809198, afgegeven te Rotterdam op elf mei tweeduizend vi j f ,  ongehuwd
en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap
en wonende te 3061 ZJ Rotterdam, Adamshofstraat 126, -------

2. de heer Daniel Peter Kallenbach, geboren te Neuil ly sur Seine, Frankri jk, op
één en twintig januari negentienhonderd één en zeventig, houder van --------
paspoort nummer M19188358, afgegeven te Rotterdam op zes jul i
tweeduizend een, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van -

het geregistreerd partnerschap en wonende te 3061 ZJ Rotterd?ffi, -----------

Adamshofstraat 1 26. --------

De comparanten verklaarden bij dezen vast te stellen de navolgende: -------------

STATUTEN : ------------

NAAM EN ZETEL

1. De veieniging draagt de naam Zwem en Polo Club Rotterdam (z&pc
Rotterdam).

2. Zij heeÍt haar zetei in de gemeente Rottercjam. ---
DUUR
Adikel 2 -------------
De vereniging, welke is opgericht op één januari tweeduizend zes,
is thans aangegaan voor onbepaalde tUd ----
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de

ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven en
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het daarna behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse
Zwembond (afgekort KNZB), gevestigd te Nieuwegein onder erkenning van de
KNZB als enig besturend en controlerend lichaam op aruemgebied in
Nederland.

3. De vereniging is tevens aangesloten bij de kring Rotterdam van de KNZB.
Hetgeen in artikel 8.1 en 8.2 (verplichtingen van de leden) wordt gesteld ten
aanzien van de KNZB geldt tevens voor de kring Rotterdam van de KNZB. ----

BOEKJAAR
Artikel4
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5
1. Organen van de vereniging zin het bestuur, de algemene vergadering

alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten door
de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan
wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is
toegekend.

2. De organen van
rechtspersoon lij kheid

de vereniging, bedoeld in l id 1, hebben geen

LEDEN
Artikel 6 -----------
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door

het bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten dienen bU hun

aanvraag een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger
over te leggen

3. Ingeval van niet toelating door het
door de eerstvolgende algemene

bestuur zal op verzoek van de betrokkene
vergadering alsnog over toelating worden

4.

5 .

o .

beslist.
Personen die door de KNZB of de kring levenslang zijn uitgesloten van het
recht tot het deelnemen aan enige activiteit danwel van het recht functies in de
KNZB te bekleden, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten. --
De leden worden onderscheiden in:

ereleden;
leden van verdienste; -

c. seniorleden;--------
d .  jun ior leden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone
verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van twaalf
stemgerechtigde seniorleden door de algemene vergadering als zodanig zi jn
benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden
doch zi jn vri jgesteld van contributiebetal ing, behoudens de kosten verbonden
aan de competit iedeelname.

7. Leden van verdienste zi jn natuurl i jke personen, die op grond van bi jzondere
verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zi jn benoemd. -

Op hen is het bepaalde in de laatste zin van het vorige l id van toepassing. -

a .

b .
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Seniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar de -

leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
Juniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar nog
niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

ONDERSTEUNENDE LEDEN
Artikel 7 -

1. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich

';::n:ï:ffi ileilï:'Ji:i5:,""#iÏ:[:,ï,,ïïi:tri$:iliïlïï;
door het bestuur als zodanig zi jn aangenomen.

2. Ondersteunende leden zijn geen leden van de vereniging als bedoeld in ---

artikel 6 en hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke -

aan hen bij of krachtens de statuten en reglementen van de vereniging zijn -

toegekend of opgelegd

> Q:-_ os:qglJgl,glyglpjg!!llgg!.y.-1!.o1d-9p!e91e1d9le!91 ku1ne1te-allen tijde
t 

wederzijds door opzegging worden beèindigd, met dien verstande, dat b\i -

opzegging door een ondersteunend lid de jaarlijkse bijdrage voor het

lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. -----------------

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 8
1. De leden zijn verplicht: -----------

a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de

organen van de vereniging, bedoeld in artikel 5 na te leven en de
jurisdictie van de daarin vermelde organen te erkennen; ----------

b. zich jegens elkander en ten opzichte van de vereniging te gedragen naar

hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;
c. de Éelangen van de vereniging en van haar organen, die van de KNZB en

zijn orgaÀen en die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden; -

d. aÍe overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het
lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden
aangaat.

2.  De leden en andere aangeslotenen a lsmede degenen,  d ie  in  de verenig ing

een functie, welke dan ook, bekleden, ondenruerpen zich door de aanvaarding
van hun lidmaatschap, aangeslotene zijn of functie tegenover de KNZB aan

dezelfde verplichtingen, waaraan de vereniging als lid van de KNZB is of zal

zijn onderworpen, daaronder begrepen mitsdien de verplichting de statuten en
réglementen van de KNZB en de besluiten van zijn organen na te leven, alle

ovérige verplichtingen te aanvaarden, welke uit het lidmaatschap van de
vereÀging als lid ván de KNZB en lid van de kring Rotterdam voortvloeien of
welke de KNZB in naam van zijn leden aangaat, en zich te onderwerpen aan

de tuchtrechtspraak, de disciplinaire rechtspraak, de arbitraire rechtspraak en

de administratieve rechtspraak, zoals vastgelegd en nader geregeld in de

daarop betrekking hebbende reglementen van de KNZB, evenwel voor wat de

8.

9.



-4-

door de KNZB en/of de kring Rotterdam in naam van zijn leden aangegane
verplichtingen betreft slechts voorzover deze verplichtingen tevens betrekking
hebben op de leden van de vereniging.
Onder andere aangeslotenen worden in
enigerlei wijze min of meer regelmatig

dit artikel mede
van de diensten

verstaan zij, die op
van de vereniging

3.

4.

gebruik maken.
De vereniging is bevoegd om in naam van haar leden tegenover de KNZB de
verplichtingen aan te gaan, als in dit lid omschreven. --------
De vereniging kan daarnaast tegenover derden, voor zover uit deze statuten
niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en,
voor zover dit in de statuten uitdrukkel'rjk is bepaald en onder verwijzing naar
art ikel 15, de leden 3 en 4, te hunnen laste verpl ichtingen aangaan.
Een besluit waarbij rechten zijn beperkt of verplichtingen zijnveranraard, is niet
op een l id van toepassing indien, met inachtneming van het in art ikel 11 l id 5
bepaalde, een lid het besluit te zijnen opzichte uitsluit door opzegging van het
lidmaatschap. :----

TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 9
1. Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging z\n alle leden en andere

aangeslotenen ondenvorpen.
In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging.
Voorzover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene vergadering te
benoemen commissie, belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het
bestuur bevoegd om ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 2 van dit
artikel de volgende straffen op te leggen: -----------
a. berisping;
b. ernstige berisping;
c. tuchtrechtelijke boete;
d. schorsing.

4. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkw'tjze van de in lid 3
bedoelde commissie, alsmede de procesgang kunnen nader worden geregeld
in een afzonderlijk door de algemene vergadering vast te stellen
tuchtreglement. -------
Trrchfrechteliike hoeten kunnen worden oooeleod tot ten hoogste de door de
algemene vergadering vastgestelde maxima. -
Schorsing van het lidmaatschap kan worden opgelegd tot ten hoogste de door
de algemene vergadering vastgestelde maximumperioden. Gedurende de
periode, d at e en I id geschorst is. blijft het gehouden aan z'tjn verolichtingen
tegenover de vereniging en heeft het tegenover de vereniging geen andere
rechten dan zich te verweren in tuchtzaken, beroep in te stellen en gratie te
verzoeken.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door de algemene vergadering
worden uitgesproken, indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Nadat tot ontzetting is besloten, wordt
middel van een aangetekend schrijven

2.

3.

5 .

o _

8. de betrokkene ten
van het besÍuit.

spoedigste door
met opgave van
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redenen in kennis gesteld.
9. Zowel bij de behandeling door het bestuur casu quo de tuchtcommissie als bij

de behandeling door de algemene vergadering kan de betrokkene, indien hij al
dan niet op zijn verzoek persoonlijk wordt gehoord, zich door een raadsman
doen bijstaan.

CONTRIBUTIE
Artikel 10 -----------
1. De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een jaarlijkse

contributie, welke door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden
kunnen in categorieèn worden ingedeeld, die een verschillende contributie
betalen.

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin
de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij in het huishoudelijk
reglement anders vastgesteld

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. -------

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 11
1. Het l idmaatschap eindigt:

door overlijden van het lid;
door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging door het bestuur;
d. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel I lid 7.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de
vereniging redelijkeruuijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren
Opzegging v an h et I idmaatschap d oor h et lid of namens de vereniging kan
slechts geschieden door een schriftelijke mededeling hiervan gericht aan de
secretaris van de vereniging tegen het einde van een boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand, tenzij in
het huishoudelijk reglement anders vastgesteld. ----------
Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap
aindinon nn hof  r r rnoncf  tnonolafon f i idcf in r rn lnonr{p nn de dat t  rm waarteoen
u . i  i v i : r v i  i  v l J  .  i v i  Y  t  v v : r v .  I  r r J v v l r u r  ' " . Y - '  - - v - '  '

was opgezegd. ----
Een opzegging als bedoeld in artikel I lid 4 dient te geschieden binnen een
maand, nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is
medegedeeld. ----

6. ln afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging door het lid met
onmiddellijke ingang voorts geschieden binnen één maand nadat hem een
besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of een
besluit tot fusie is medeqedeeld. -----
In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging door de vereniging met
onmiddellijke ingang plaats hebben, indien redelijkerwijze van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te laten voortduren
Behalve ingeval van overlijden wordt een lid, dat heeft opgezegd, geacht nog
lid te zijn, zolang het niet heeft voldaan aan zijn geldelryke verplichtingen ten

a .
h

2.

J .

4 .

6

7 .

R
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3.
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opzichte van de vereniging of zolang enige aangelegenheid, waarbij hetlid
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf
daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten
uitoefenen.

BESTUUR

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden,
d ie doorde a lgemene vergader ing worden gekozen u i t  de leden,  te  weten:
een voozitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee andere
bestuursleden. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook in
één hand verenigd zijn, in welk geval in het bestuur tenminste drie a ndere
bestuursleden zitting hebben.

2 Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering,
terwijl de voorzitter in functie wordt gekozen. Het bestuur verdeelt de overige
functies en doet hiervan mededeling aan de leden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, alsmede een door het
bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid, indien de functies van secretaris en
penningmeester in één hand verenigd zijn, vormen het dagel'ljks bestuur. ------

Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door het orgaan dat hem benoemde worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar onverminderd het
verder in dit lid bepaalde.
Jaarlijks treden één of meer van deze bestuursleden af in de algemene
vergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording doet over het
afgelopen boekjaar, volgens een door het bestuur op te maken rooster, ook al
is de termijn van drie jaar nog niet dan wel reeds eerder in dat boekjaar
verstreken.
De aftredenden zijn, behoudens het in lid 7 bepaalde, terstond herkiesbaar;
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in. --------------

6. Tot één week voor de algemene vergadering kunnen door het bestuur of
tenminste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor te vervullen
r ranat r  r roc

Door de algemene vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een
besluif genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt: --------
a. door overlijden of bedanken;
b. door verlies van de hoedanigheid van lid van de vereniging.

8. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervull ing van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid
betreft, die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder
van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst, dat
de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. -------------

BESTUURSTAAK
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Artikel 13 -
f . Aehoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de'vereniging tenruijl het dagelijks bestuur belast is met de

behandeling van alle lopende en spoedeisende zaken'
2. lndien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald of het aantal leden van

het dagelijks bestuur beneden drie, blijven zowel het bestuur als het dagelijks

bestuui bevoegd, doch is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een

algemene vergadering bijeen te roepen ter voorziening in de vacatures'

S Hèt bestuur is OevoegO onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

van zijn taak te doen uifuoeren door commissies, waarvan de leden door het

bestuur worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen. Het

bepaalde in artikel 12lid 4 is daarbij van overeenkomstige toepassing

Onder de door het bestuur in te stellen commissies z'rjn niet begrepen:

a. de financiêle commissie; ----*-

b. de tuchtcommissie;
c. de commissie van beroeP,
welke door de algemene vergadering worden gekozen, indien tot instelling

daarvan door de algemene vergadering wordt besloten.
:GADERINGEN VAN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14 -
T. tenzi het bestuur casu quo het dagelijks bestuur anders bepaalt vergadert het

betreffende bestuur wanneer de voorzitter of de secretaris zulks vezoeken' --

2. Het bestuur en het dagehjks bestuur kunnen ook buiten vergadering besluiten

nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, telex of per e-mail geschiedt, alle

leden van het betreffende bestuur in het te nemen besluit zijn gekend en geen

hunner zich tegen dezewipe van besluitvorming verzet'
3. Alle besluiten, welke in vergadering worden genomen, kunnen slechts worden

genomen met de volstrókte meerderheid van de uitgebrachte geldige

ótemmen, mits in de betreffende vergadering de volstrekte meerderheid van

de in functie zijnde leden aanwezig is, tenarijl de besluiten bedoeld in lid 2

slechts kunnen worden genomen met de volstrekte meerderheid van de

stemmen, die door alle fungerende bestuursleden kunnen worden uitgebracht,

ongeacht of deze stemmen alle zijn uitgebracht
4. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

5. Cvei" elk vooi-stel vyoi'dt afzonder'lijk en mondeling gester'nd, tenzi.! de vool'zitter

zonder tegenspraak uit de vergadering een andere w'tjze van stemmen bepaalt

of toelaat.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen

gehouden, die in de eerstvolgende vergadering van het betreff.ende bestuur

worden vastgesteld
7. De secretarié neemt de besluiten, welke op de wijze als in lid 2 omschreven

zijn tot stand gekomen in het notulenregister van het betreffende bestuur op

en doet daarvan in de eerstvolgende vergadering van het betreffende bestuur

mededelinq
VERTEGENWOORDIGING --

Artikel 15 -
T. Oe uereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast zijn

bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen: ----------
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2.

ó .

de voozitter tezamen met de secretaris. mits deze niet tevens de
pennrngmeesler rs;

- de voozitter tezamen met één der overige bestuursleden, niet zijnde de
penning meester of de secretaris-penning meester;

- indien de functies van secretaris en penningmeester in één persoon
verenigd zijn, het derde lid van het dagelijks bestuur tezamen met één der
overíge bestuursleden, niet zijnde de secretaris-penningmeester.

Aan de penningmeester casu quo de secretaris-penningmeester, die geen
statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, wordt schriftelijk volmacht
verleend tot het innen van gelden en tot het beschikken over de kasgelden en
de bank- en girorekeningen van de vereniging, aan welke bevoegdheid
beperkingen kunnen worden gesteld, welke, mits gepubliceerd
overeenkomstig de wet, door en aan derden kunnen worden tegengeworpen.
Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker-
heidstelling v oor e en s chuld v an e en derde verbindt. De voonvaarde dat er
voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering moet worden
verleend, kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

4. Bestuursleden, aan wie hetz'rj krachtens deze statuten hetzij krachtens
volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze
bevoegdheid niet uit, dan nadat tevoren een besluit door het bestuur, het
dagelijks bestuur, de algemene vergadering of enig ander bevoegd orgaan
van de vereniging is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken
rechtshandeling(en) is besloten. Het ontbreken van een dergelijk besluit kan
aan derden niet worden tegengeworpen. ------

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig

aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze termijn door de
algenrene '.,ergadering - blnnen r,,!er maanden na afloop .,,an het boekjaar op
een algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. 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 een of meer bestuurders dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat ziJ deze verplichting
nakomen.
De algemene vergadering benoemt uit de meerderjarige leden een financiële
commissie, bestaande uit tenminste twee personen, welke personen geen
deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van de financiële commissie worden gekozen voor de duur van twee
jaar, onverminderd het verder in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden één of meer

?

4.
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leden af volgens een door de financiële commissie op te stellen'rooster en wel
in de in het betreffende boekjaar te houden algemene vergadering, waarin het
bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording doet, ook al
is de termijn van twee jaar nog niet of reeds eerder in dat boekjaar verstreken.
De aftredenden ziin aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.

5. De financiële commissie ondezoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit

o .

7 .

8.

5 .

o .

De opdracht aan de
vergadering worden

financiële commissie kan te allen tijde door de algemene
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een

andere commissie.
Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door deze gewenste
inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven
Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen,
voorzover die uit de rekening en verantwoording bl'tjken.

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 5 tien
jaar lang te bewaren

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 ---------
1. Jaarlijks zal uiterlijk vier maandenna afloop van het boekjaar een algemene

vergadering worden gehouden.
2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering bevat tenminste:

vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; ------
vaststelling van het jaarverslag van de secretaris;
behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het
afgelopen boekjaar;
vaststelling van de jaarlijkse contributie;

e. vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;
Í. vooziening in vacatures. ------------

3. Naast de in lid 1 bedoelde algemene vergadering worden algemene
vergaderingen gehouden, wanneer dit door het bestuur nodig wordt geacht,
terwijl het bestuur verplicht is op een termijn van vier weken een algemene
rrernaderinn hi iccn le rocnen \^/2nnêê!'een zorJanio aantal leden dat herroeod"v  - - '

is om tien procent van de stemmen van alle leden uit te brengen, dit schriftelijk
aan het bestuur verzoekt onder opgave van de te behandelen punten.

4. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen aan het in lid 3 bedoelde
verzoek gevolg te geven, bij gebreke waarvan de vezoekers zelf tot de
bijeenroeping van de algemene vergadering kunnen overgaan en in het
voorzitterschap en het secretariaat van die vergadering kunnen voorzien. ------
De a lgemene vergadering wordt g ehouden in de gemeente, waarbinnen de
vereniging haar zetel heeft en wordt door of namens het bestuur schriftelijk
bijeengeroepen door toezending van een oproep, welke de door het bestuur
vastgestelde agenda bevat, aan de leden, zulks met inachtneming van een
oproepingstermijn van tenminste veertien dagen, de dag van de vezending
van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. ----------
ln spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan de

a.
h

c.

d .
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termijn van veertien dagen, genoemd in lid 5, worden verkort tot zeven dagen.
7. Ingeval de bijeenroeping van een algemene vergadering plaats heeft door de

in lid 4 bedoelde vezoekers, heeft deze bijeenroeping plaais door plaatsing
van een oproep in het verenigingsblad van de vereniging met vermelding van
de te behandelen punten oÍ indien geen verenigingsblad wordt uitgegeven of
plaatsing van de oproep daarin om welke reden ook binnen een redelijke
termijn niet mogelijk blijkt, door plaatsing van de oproep in tenminste één in de
gemeente, waarbinnen de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen d agblad
met vermelding van de te behandelen punten, dan wel, indien de agenda voor
de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage wordt gelegd, de
vermelding daarvan.

SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERI NG

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet
ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. ---------

2. In afwljking van het in lid 1 bepaalde heeft een geschorst lid toegang tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
daarover het woord te voeren.

3. De voorzitter kan aan andere personen dan de leden van de vereníging
toegang tot de vergadering verlenen.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 ----------
1. Alle leden, die ten t'rjde van de vergadering niet geschorst zijn, hebben

stemrecht en wel ieder juniorlid (tot een maximale leeftijd van zestien jaar) één
stem en ieder seniorlid vijf stemmen.

2. leder stemgerechtigd l id is bevoegd zi jn stem te doen uitbrengen dooreen
daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal
niet meer dan de stemmen van twee leden, zijn eigen stem(men) inbegrepen,
kan uitbrengen. Door wettelijke vertegenwoordigers kan alszodanig niet het
stemrecht worden uitgeoefend

3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen

4. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. Als ongeldige
stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stembiljetten, die
naar het oordeel van de voorzitter:

ondertekend zijn;
onleesbaar zijn;
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is; --*--
voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam vermelden;
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is
bedoeld

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over Dersonen
schriftelijk door middel van gesloten ongetekende briefes, één en ander tenzij
de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van
stemmen beoaalt of toelaat

o . Staken de siemmen over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen

a .
b .

d .
ê
t

betreft, dan is het voorstel venr,rorpen
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7. Verkrijgt bij verkiezing van personen, hetzij uit een bindende voordracht hetz'tj
bij een vrije verkiezing, niemand bU de eerste stemming de volstrekte
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, dan wordt een tweede
stemming casu quo tweede vrije stemming gehouden; ---
verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de
hoogste stemmencijfers hebben behaald of tussen de persoon, die het
hoogste stemmencijfer heeft behaald en degene, die het op één na hoogste
stemmencijfer heeft behaald. ls op meer dan twee personen het hoogste
stemmenaantal uitgebracht of is op twee of meer personen het één na
hoogste stemmencijfer uitgebracht, dan vindt tussen hen een tussenstemming
plaats om vast te stellen wie in de herstemming komen. Staken bij de
tussenstemming of bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
Een in de algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftel'ljk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming. ----
Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris
of door een door deze aangewezen notulist notulen gehouden.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten aan een ander orqaan van de vereniging
zijn opgedragen.
De algemene vergadering kan personen aanwijzen en commissies instellen en
aan hen beslissingsbevoegdheid toekennen. Deze personen en commissies
zijn organen als bedoeld in artikel 5. De werkwijze en organisatie alsmede de
taken en bevoegdheden van deze organen worden met inachtneming van het
in deze statuten bepaalde zo nodig nader geregeld in het huishoudelijk
reglement of in afzonderlijke reglementen, welke reglementen worden
vastgesteld door de algemene vergadering. ------
De in het vorige lid bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet,
ook waar het bepalingen betreft, die niet van dwingend recht zijn, noch met
deze statuten. ---------

STATUTENWIJZIGING
Artikel 21
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de
te houden vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden
behandeld.

1 0

2.

3.

2. Z$, die de oproeping tot de algemene vergadering, waarin een voorstel tot
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statutenwijziging zal worden behandeld, hebben gedaan, moeten tenminste
veertien dagen voor de algemene vergadering een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgestelde w'tjziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot n a afloop van d e d ag
waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen, met een
meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in
een algemene vergadering, waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste
de helft van het aantal stemmen van alle leden kan worden uitgebracht
Indien in een algemene vergadering, in welke krachtens het vorige lid een
quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering
b'rjeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier
weken na de eerste vergadering
Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit tot statutenwijziging te
nemen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der
uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal stemmen, dat ter
vergadering kan worden uitgebracht.
Een wijziging in de statuten behoeft de goedkeuring van de KNZB, zolang de
vereniging lid van de KNZB is. -----

6 .  Een wi jz ig ing van de s tatuten t reedt  n ie t inwerk ingdannadath iervaneen
notariële akte is opgemaakt.
leder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verl'tjden van deze akte bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING --------
Artikel 22 ----------
1. Behoudens het bepaalde in de art ikelen 15, 17 en 19 van Boek 2, Burgerl i jk

Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een daartoe strekkend besluit
van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat
in de te houden vergadering een voorsteltot ontbinding zalworden behandeld.

2. Het bepaalde in artikel 21 leden 2,3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen

geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van de
bepalingen daaromtrent in Boek 2van het Burgerlijk Wetboek. ------------

4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door de
algemene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, met volstrekte
rneerderheid der uitgebrachte geldige sternrnen aan te w'rjzen doelen nnet het
zwemmen in verband staande.

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voozover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de statuten en reqlementen voozover
mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ----------

SLOTBEPALING ---..-

In alle gevallen, waarin de wet,
niet voorzien. beslist het bestuur.

de statuten of de reglementen van de vereniging

Voor de eerste maal zi in tot bestuursleden benoemd:

3.

4 .

mevrouw Janine Ernestine Heinen. voornoemd. in de functie van voozitter;
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mevrouw Egbertien Niesje van Gijssel, in de functie van secretaris; ------

mevrouw Vivian Daniêl le Kap, in de functie van penninqmeester:

de heer Dick Arnold Nonnekes, in de functie van commissaris waterpolo; ---

de heer Marl i jn Ernest Blok, in de functie van commissaris elementair; ----

de heer Daniel Peter Kallenbach. in de functie van commissaris
wedstriidzwemmen'

- de heer Hendrikus Jan Mark ten Klooster. in de functie van commissaris ---

recreatief. -------------

De comparanten zijn mij notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte ---

betrokken comparantenipartijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. De inhoud van de akte
is aan hen opgegeven en toegelicht.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd -

dezer akte vermeld.
Na zakeli jke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben
deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen pri js te stel len.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, ---

notaris. ondertekend.
Volgt ondertekening door de comparanten en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


