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STATUTENWIJZIGING

Heden, vijf en twintig april tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, mr. Eduard --
Martin Bijster, notaris te Vlaardingen:

mewouw Karina van Houten, kantooradres: Oosthavenkade 39,3134 NW ----------------

Vlaardingen, geboren te Rotterdam op één en twintig augustus negentienhonderd twee

en zestig.

De verschenen persoon verklaarde--

- dat het bestuur van: Schiedamse Zwemvereniginq De \ryatervrienden, een ----------

vereniging, statutair gevestigd te Schiedam, kantoorhoudend: Schrijnwerkerstraatg2, --

3123EKSchiedam,ingeschreveninhethandelsregisterondernummer:40385551, ----

welke vereniging werd opgericht bij akte op één okfober negentienhonderd één en ------

zestig en welker statuten sedertdien niet werden gewijzigd, heeft besloten tot wijziging

en algehele opnieuw vaststelling van de statuten van de vereniging;

- dat zij, verschenen persoon, bij dat besluit werd gemachtigd de notariele akte van -----

statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen;

.1. - dat van gemeld besluit tot statutenwijzrgingen gemelde machtiging blijkt uit een aan

deze ak]re te hechten geschrift.

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten te ----

wrjzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM. ZETEL EN DUT]R

Artikel l
1. De vereniging draagt de naam Schiedamse Zwemvereniging "De Watervrienden" -

en is gevestigd te Schiedan. Zlj is opgericht op één okfober negentienhonderd één

en zestig als voortzetting van de l[aterwiendengtoep Schiedam van vóór

negentienhonderd veertig .

2. ZrlheeftItaar zetel in de gemeente Schiedam.

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tüd.-----
-- DOEL

Artikel2



[IAEff
n otaf i5o

Doss :

Coll :

cpt :

Pag :

95T45 EB/KH
KH
09-02-2017
2

1. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) en ----

stelt zich ten doel: het verhogen van de zwemvaardigheid in de meest uitgebreide -
zin des woords en het verzorgen van recreatieve zwemactiviteiten.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:---------

a. het organiseren en geven van zwemlessen;

b. het organiseren van- en het deelnemen aan recreatieve zwemactiviteiten en -----

verder door alles te doen wat voor de beoefening van het zweÍrmen nuttig kan

worden geacht.------

LIDMAATSCHAP

Artikel3

1. De vereniging kent diverse soorten leden, te weten: leden, kaderleden en ereleden. -

2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.

3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating

besluit kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

4. De wijze van toelating wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5. Kaderleden zijn leden die ten diensten van de vereniging vrijwilligerswerk -----
verrichten.-

6. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering een lid wegens --
zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat "erelid" verlenen. ------

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.-

Artikel5

1. Het lidmaatschap eindigt:--------------

a. door opzegging door het lid; of diens wettelijk vertegenwoordiger.

b. door opzegging door de vereniging;

c. door ontzetting (royement);

d. door overlijden van het lid.------

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het ---
einde van een betaalperiode, mits schriftelijk. Niettemin is onmiddellijke ------
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beeindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs --
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzeggrng van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts

geschieden tegen het einde van een betaalperiode. De opzegging geschiedt door het

bestuur, schriftelijk. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan -------

slechts plaatsvinden warìneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ----

worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ----

onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de geldelijke bijdrage -
niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke --
wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten

spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene -

is bevoegd bir¡ren een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan -

bij de Algemene Ledenvergadering.-

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De ----
Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe -

strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van ---

het aantal uitgebrachte stemmen van de aarrwezige stemgerechtigde leden.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een betaalperiode eindigt, blijft ------------

desniettemin de geldelijke bijdrage voor het geheel van die periode door het lid ----

Doss
Coll
cpt
Pag

GELDMIDDELEN

i. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit

a. losse kaartverkoop;-----

b. contributie van de leden;----

c. bijdragen r,an begunstigers, schenkingen;

d. subsidies, giften en andere inkomsten.

2. De leden zljn, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement, gehouden tot het---
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betalen van een contributie, waarvan de hoogte door de Algemene

Ledenvergadering wordt r¡ecfoecfel¡l

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

BESTUUR

Artikel T

1. Het bestuur bestaat uit ten minsfe drie meerderjarige personen (het dagelijks ----
bestuur), penningmeester, secretaris en voorzittet.Deze bestuurders kunnen ook --

van buiten de vereniging worden benoemd. Zij worden dan op dat moment lid van

de vereniging.

2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de --
leden van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal

bestuursleden vast.

3. Inzijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt -
het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de

bestuursleden vast.

Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

4. Iederbestuurslid is tegenover de vereniging gehoudentot eenbehoorlijke

vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die

tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel -

aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten -
en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen

daarvan af te wenden.

5. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af ------
volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar

Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van ---

zun voorganger m.
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6. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door --

de Algemene Ledenvergadering die hem heeft benoemd, worden ontslagen of ---
geschorst.

Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden ---

van de uitgebrachte stemmen aanwezige stemgerechtigde leden.

Een schorsing die niet biruren drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ---
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. bedanken door het bestuurslid;

b. door het eindigen van zijn lidmaatschap;-------

d. door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming.------

BE STUURSBEVOEGDIIBDEN

Artikel S

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot -------

wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel Dagelijks --
Bestuur en aan commissies

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit A¡tikel bepaalde, mede bevoegd te --
besluiten tot het aarrgaan van overeenkomsten tot verkrijging, venreemding of ----
bezwaring van registergoederen en tot het aangaanvan overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ----

derde sterk maakt of zích tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander -------

verbindt.

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor ------

besluiten tot het aaîgaanvan overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze

rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.---

VERTEGENWOORDIGING

c. door overlijden;

Artikel9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.-------
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2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende

leden van het dagelijks bestuur. Is er geen dagelijks bestuur aangewezen dan ----
wordt de vereniging voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende -

leden van het bestuur

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer algemene bestuursleden als ---

ook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die voknacht te ---------

vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel l0-
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden -

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere commissies zijn opgedragen. ---

2. De Algemene Ledenvergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de gemeente

Schiedam.

3. Jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar - behoudens

verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden op grond var -------------

bijzondere omstandigheden - een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het -
bestuur dit wenselijk acht.

4. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met -

inachtneming van een termijn van vier tot zes weken.------

De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden

schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen --
onderwerpen, van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het ----
uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene -----------------

Ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene

Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van

het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur -
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de Algemene Ledenvergadering bijeenroept of door het plaatsen van een

advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel -----

gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten

met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of blj diens -

afivezigheid, door het oudste aanwezige dagelijks bestuurslid.

6. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden --

door de secretaris of door een door de voorzitter aringewezen persoon. Deze -------

notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering -

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter, penningmeester en de ----------

secretaris van die vergadering ondertekend.

7.lnde Algemene Ledenvergadering komen onder meer aan de orde:

a. opeilng;

b. notulen vorige algemene ledenvergadering;

c. ingekomen stuk*en;--

d. mededelingen;

e. bestuursbeleid over het afgelopen verenigingsj aar;----------

- verslag secretaris;--

- verslag penningmeester;

- verslag commissie kascontrole;

- verslag commissie elementair zwemmen;

- verslag commissie activiteiten;

- verslag commissie bar; -----
f. bestuursverkiezing; --
g. verkiezing kascontrole;

h. beleid

- begroting voor het lopende of het komende verenigingsj

- activiteitenprogranìma voor het lopende of het komende verenigingsjaar;--

- voorstellen van het bestuur ofde leden, aangekondigd bij de oproep voor de

vergadering; --------
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i. rondwaag:

j. sluiting.

---- TOEGAI\G EN STEMRECHT ALGBMENE LEDENVERGADERING

Artiket 11-

1. Alle leden van de vereniging en Wettelijk vertegenwoordigers van leden jonger ---

dan achttien (18) jaar, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene ----

Ledenvergadering

Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering waarin het --
besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te ---------

voeren.

Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen, beslist het -
bestuur

2. Stemgerechtigden zijnalle leden ouder dan achttien (18)jaar.

Wettelijk vertegenwoordigers van leden jonger dan achttien (1 8) jaar hebben geen

stemrecht.

Het bestuur kan deze vertegeililoordigers in de vergadering spreekrecht verlenen.

--.. BESLUITENVORMING VAN ALGEMENE LEDEIIVERGADERING

Artikel 12-

1. Het in een Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter ---

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud

van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ----
vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan

betwist, dan wordt, vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van

de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of ----------
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanw ezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -

stemming.

2. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van --

de Algemene Ledenvergadering genomen met de volstrekte meerderheid van de --
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geldig uitgebrachte stemmen door de aanwezige stemgerechtigde leden (conform

artikel 12), mondeling enlof schriftelijk.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zrjnuitgebracht.

Fout of onvolledig ingevulde schriftelijke stemmingen worden beschouwd als niet

J Indíen bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, --

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden

herstemmingen plaats, tot dat hetzlj éénpersoon de volstrekte meerderheid heeft -
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de sternmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) ---
wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming -

is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande

stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één -
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen --

bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot

wie van beiden is gekozen.

4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,

dan is het verworpen.

5. Alle zakelijke stemmingen geschieden mondeling, persoonlijke stemmingen -------

tezljn uitgebracht.

schriftelijk.-

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefies.

6. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zrln deze niet in --
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, -----

dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

7. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig -

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ----
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omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot --------

statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied ofis enig ander voorschrift

omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband -------

houdende formaliteit niet in acht genomen.-----------

------- STATUTENWIJZIGING

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zr1, dre de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een -

voorstel tot statutenwijzígnghebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de

dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde -----------

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden -

ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd

gehouden.

3. De statutenwij ziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akfe is ---
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijzigngte

doen verlijden.

4. Het bepaalde in de leden 1 en2van dit Anikel is niet van toepassing, indien in de -

Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigden leden aanwezigzijn en het -*-
besluit tot statutenwijzigingmet algemene stemmen wordt genomen.

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akfe van

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na

de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van -----------

Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister

ONTBINDING EN VEREFFENING

I . Het bepaalde in Artikel 14 leden | , 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op

een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. -
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Pag
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2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de -

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming

met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening -
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van -

de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de --

vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in -----

liquidatie"

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel ---

aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn.De vereffenaar(s) doet(n)

van de beëindiging opgave aan het in lid 5 van Artikel 14 vermelde register.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard ---

gedurende zevenjaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door

de vereffenaars als zodanig is aangewezen. -----------

IIUISHOT]DELIJK REGELEMENT

1. De Algemene Ledenvergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels --
geven omtrent de contributie, introductie, de werkzaamheden van het bestuur en de

commissies, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle -----

verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de -----

Algemene Ledenvergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste één ----
derde gedeelte van de stem- gerechtigden van de vereniging, ofop voorstel van het

bestuur

3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

dwingend recht bevat, noch met deze statuten. Dit lid mag nimmer gewijzigd ----
worden.----

Artikel 16

SLOTBEBALING
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Deze statuten treden in werking op de datum, zoals in de akte vermeld.

Slot akte

Deze akte is in minuut verleden te Vlaardingen, op de datum in de aanhef van deze akte -
vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en --------

toegelicht, heeft deze verklaa¡d van de inhoud van deze akte keruris te hebben genomen en

op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de -----------

verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)
UITG VOOR AFSCHRIFT

I


