STATUTEN
EN
HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

S T A T U T E N I O U - Nederland
(door algemene IOUN-vergadering op 3 maart 2007 te Nulde goedgekeurd / aktepassering bij notaris en deponering statuten bij Kamer van Koophandel te
Groningen op 30 juli 2008)
STATUTEN:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
INTERNATIONALE OLYMPIAJOLLEN UNION NEDERLAND
en is statutair gevestigd te Groningen.
DOEL
Artikel 2
1.
De vereniging heeft ten doel het propageren en het bevorderen van het
zeilen, speciaal het wedstrijdzeilen in de Olympiajollen-klasse, alsmede
het bevorderen van de belangen voorzover deze gelegen zijn op het terrein
van de zeilsport der leden en het bevorderen van het kontakt en de goede
verstandhouding tussen de zeilers in de klasse, met al het geen daartoe
behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a). het bepleiten van de belangen der klasse bij het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende
te Nieuwegein, 3439 ML, Wattbaan 31-49, hierna te noemen:"K.N.W.V.";
b). het houden van vergaderingen, lezingen en bijeenkomsten;
c). het onder inschakeling van het K.N.W.V. houden van wedstrijden
tussen de leden onderling;
d). alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel
bevorderlijk zijn. !
DUUR
Artikel 3
De vereniging is opgericht op vijf maart negentienhonderd zestig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
De vereniging kent gewone leden, belangstellende leden, leden van
verdienste en ere-leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten
vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden
worden daaronder de gewone, de belangstellende, de leden van verdienste
en de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk
anders is bedoeld.
2.
Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
die door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
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2.

3.

4.

5.

Deze jaarlijkse ranglijstwedstrijden worden slechts in de hieronder
genoemde ranglijst opgenomen als ze voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a) een evenement als genoemd in art. 4 leden 3 en 4 en art. 5 lid 1-a moet
van de tenminste vier seriewedstrijden drie geldende wedstrijden hebben;
b) een evenement als genoemd in art. 5 lid 1-b-c-d moet als geldend
kampioenschap afgesloten worden.
Ieder IOUN-lid, die op tenminste één van de in art. 5 lid 1 genoemde
evenementen waarvan in art. 5 lid 2 de ranglijstwaardigheid is aangegeven
start, wordt in een bijbehorend ranglijstwedstrijdenklassement
opgenomen; tot een maximum van vijf gezeilde evenementen worden
hierbij punten verzameld (bij meer gezeilde evenementen worden de
punten van de vijf meeste-punten-resultaten geteld).
Daarbij is de volgende puntenreglementering van kracht.
Puntenformule:
aantal verzamelde punten per geldend (ranglijstwaardig) evenement = 101
+ 1000 log A - 1000 log N (A = aantal starters, N = nummer van
aankomst).
Bij evenementen als genoemd in art. 5 lid 1-a geldt de factor 1,00 (bij
wedstrijden om de Goldcup echter 1.10).
Bij evenementen als genoemd in art. 5 lid 1-b-c-d geldt factor 1.25.
Degene die start op tenminste één klassenevenement - als genoemd in art.
4 - buiten zijn/haar in art. 3 leden 1. 2 en 3 omschreven eigen regio,
ontvangt een bonus van 5% van het volgens art. 5 lid 3 verzamelde
puntentotaal.
Waar dit niet strijdig is met gereglementeerde bepalingen van de
wedstrijdhoudende organisatie, is deelname aan ranglijstwedstrijden en
klassenevenementen slechts toegestaan aan IOU-leden.

MEDEDELINGENBLAD
Artikel 6
1.
De website “de Olympiajol” is het mededelingenorgaan van de IOUN.
2.
Deze website wordt minimaal vier keer per jaar geactualiseerd.
3.
Op de website zijn onder ander opgenomen: bestuursmededelingen,
berichten van de ledenadministratie, notulen en agenda van algemene en
bijzondere ledenvergaderingen, de wedstrijdkalender in het bijzonder
betreffende de in artikel 4 en 5 genoemde evenementen.
4.
De redactie van "De Olympiajol" bepaalt de data van verschijning en
sluitingsdata copy-inzending en kan naar eigen goeddunken de haar
toegezonden copy inkorten en weigeren te plaatsen.
5.
De redactie zal tevens nieuwe informatietechnieken (internet /
Nederlandse website voor Olympiajollen) benutten.
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4.

5.

over tenminste twee aaneensluitende dagen zijn verdeeld en bestaande uit
een serie van tenminste vier wedstrijden. waarvan het eindklassement
geldend is voor het klassement van de jaarranglijst en waarbij er minimaal
drie geldige wedstrijden in de einduitslag moeten zijn opgenomen) ; elke
vloot maakt jaarlijks aanspraak op tenminste één klassenevenement binnen
zijn territorium;
b). de jaarlijks te verzeilen wedstrijden om de Goldcup (zelfde
wedstrijdopzet als hier in art. 4 lid 3-a is omschreven).
De hierboven in art. 4 lid 3 genoemde klassen evenementen kunnen
jaarlijks aanvulling krijgen met door de regiohoofden voorgestelde
wedstrijden (aanmelding van deze wedstrijden voor het desbetreffende jaar
dient voor het eind van de maand september van het voorgaande
verenigingsjaar aan het bestuur bekend te worden gemaakt).
De algemene vergadering stelt uiteindelijk de definitieve jaarlijst van
klassenevenementen in de Olympiajollenklasse vast.

3.

4.
5.

RANGLIJSTWEDSTRIJDEN
Artikel 5
1.
Tot de jaarlijkse ranglijstwedstrijden behoren:
a) de in art. 4 genoemde klassenevenementen in de Olympiajollenklasse;
b) de wedstrijden om het Open Nederlands Kampioenschap in de
Olympiajollenklasse (locatie: er moet voldoende accommodatie zijn om de
deelnemers op te vangen / wedstrijdwater: alle deelnemers moeten in
principe in één veld gestart kunnen worden).
c) de wedstrijden om het Open Duits Kampioenschap in de
Olympiajollenklasse en - indien dit door de algemene vergadering wordt
gewenst - andere buitenlandse open kampioenschappen;
d) de wedstrijden om de Eurocup voor Olympiajollen (locatie: er moet
voldoende accommodatie zijn om de deelnemers op te vangen /
wedstrijdwater: alle deelnemers moeten in principe in één veld gestart
kunnen worden).
Indien binnen het territorium van een vloot wedstrijden worden
georganiseerd als genoemd in art. 4 lid 3-b en/of art. 5 lid 1-b-c. dan kan
in hetzelfde jaar de ranglijststatus van één of meerdere
klassenevenementen van desbetreffende vloot komen te vervallen.
Elke vloot maakt jaarlijks aanspraak op tenminste één klassenevenement
met ranglijststatus.
Om het jaar wordt het Open Nederlands Kampioenschap in de
Olympiajollenklasse in regio 1 of regio 2 gehouden.
De regio die het ONK niet organiseert dient dan dat jaar binnen zijn
territorium de wedstrijden om de Goldcup te organiseren (bij voorkeur op
z. g. 'nieuw' water, als testwater voor een volgend ONK of water waar
mogelijk Olympiajolpromotie kans heeft).
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6.

Tot gewoon lid kunnen alleen worden toegelaten natuurlijke personen, die
eigenaar zijn van een Olympiajol, die voorzien is van een geldige
meetbrief van het K.N.W.V. en welke natuurlijke personen tevens lid zijn
van een bij het K.N.W.V. aangesloten vereniging. Het bestuur heeft de
bevoegdheid in voorkomende gevallen al dan niet tijdelijk ontheffing te
verlenen van de geldige meetbrief als kwaliteitseis.
Degene die lid wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de
secretaris.
De opgave bevat tenminste zijn voorletters, naam, adres, de gegevens van
de Olympiajol, waarvan hij eigenaar is en de naam van de vereniging
waarvan hij lid is. Voor minderjarigen dient van de toestemming van de
ouder(s) te blijken. De secretaris geeft van een beslissing onverwijld
schriftelijk kennis aan degene die zich heeft opgegeven.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
Leden van verdienste en ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere
verdiensten voor de vereniging, als zodanig op voordracht van het bestuur
of van tenminste vijf stemgerechtigde leden door de algemene vergadering
met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen zijn
benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen,
zijn de statuten en reglementen van het K.N.W.V. van toepassing.

Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht
of overgang.
Artikel 6
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a). door de dood van het lid;
b). door opzegging door het lid;
c). door opzegging door de vereniging;
d). door ontzetting.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging mogelijk:
a). indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b). binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen;
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3.

4.

5.

6.
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c). binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer
de in artikel 4 lid 2 bedoelde ontheffing van de kwaliteitseis wordt
beëindigd, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, alsmede wanneer er redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, 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 binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een
daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd.
Het bestuur kan een lid, dat handelt in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van
maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de
algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van
overeenkomstige toepassing.
Indien het lidmaatschap eindigt op de in lid 1 sub e van dit artikel
bedoelde wijze, wordt dit lidmaatschap van rechtswege omgezet in een
lidmaatschap als bedoeld in artikel 7, tenzij het lid uitdrukkelijk en
schriftelijk te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Afzonderlijke plassen kunnen in deze regio's verzamelpunten zijn van
IOUN-leden.
Ze vormen daar de zogeheten vloten.
Vloten in regio 1 zijn:
Belter, Friesland en Zuidlaardermeer.
Vloten in regio 2 zijn:
Nieuwkoop, Reeuwijk, Rotterdam, Spiegelplas en Zuid.
Er kan slechts sprake zijn van de totstandkoming van een nieuwe vloot,
indien tenminste zeven gewone leden een schriftelijk en door elk der leden
ondertekend verzoek daartoe bij het bestuur indienen.
Daarnaast zal door de indieners van het verzoek aan het bestuur duidelijk
gemaakt moeten worden dat de beoogde vloot een zinvolle bijdrage levert
aan de ontwikkeling en sfeer van de IOUN.
Vervolgens moet de algemene vergadering een beslissing nemen over wel
dan niet toelating van de nieuwe vloot.
De naam van de vloot dient gelieerd te zijn aan de (plaats- )naam van
het verzamelpunt.
De bij een vloot ingedeelde gewone leden kiezen uit hun midden jaarlijks
een zogeheten vloothoofd.
De naam van het vloothoofd gedurende het desbetreffende jaar dient een
maand voor het eind van het voorgaande verenigingsjaar aan het bestuur
bekend te worden gemaakt.
Gewone en belangstellende leden kunnen slechts lid zijn van één vloot en
gedurende het lopende wedstrijdseizoen niet overstappen naar een andere
vloot (wijziging van vloot - voor en na het wedstrijdseizoen - dient steeds
tijdig en schriftelijk aan de secretaris te worden bericht).
De vloothoofden vertegenwoordigen hun vloot bij alle daarvoor in
aanmerking komende gelegenheden.
Ze zijn tevens het aanspreekpunt van hun vloot.
De vloothoofden kiezen per regio een regiohoofd.
Deze functie van regiohoofd rouleert per jaar onder de vloothoofden van
de verschillende vloten.
Het regiohoofd vertegenwoordigt zijn regio bij alle daarvoor in
aanmerking komende gelegenheden.
Hij (zij) is tevens het eerste aanspreekpunt van zijn (haar) regio.

KLASSENEVENEMENTEN
Artikel 4
1.
Overeenkomstig art. 2 leden 1 en 2-c van de statuten heeft de IOUN o.m.
ten doel het propageren en bevorderen van het zeilen, speciaal het
wedstrijd zeilen in de Olympiajollenklasse.
2.
Binnen dit kader past de jaarlijkse vaststelling van klassenevenementen.
3.
Tot deze klassenevenementen behoren:
a). de in overleg met het bestuur - mogelijk geadviseerd door een
wedstrijdcommissie jaarlijks vastgestelde wedstrijden (wedstrijden, die
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT I O U - Nederland
(door algemene IOUN-vergadering vastgesteld op 15 maart 1997, gewijzigd
op 20 maart 1999, op 31 maart 2001 te Zwolle, op 3 maart 2007 te Nulde op 15
maart 2008 te Nulde, en op 3 maart 2012 te Katwijk)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Artikel 1
1.
Het bestuur wordt samengesteld en benoemd overeenkomstig artikel 9 van
de statuten.
2.
Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester (of
secretaris/penningmeester) dienen in het bestuur de functies m.b.t.
wedstrijdorganisatie en technische zaken vervuld te worden.
3.
Het bestuur vergadert indien zijn voorzitter of tenminste twee van zijn
leden dit nodig achten.
COMMISSIES
Artikel 2
1.
Door het bestuur - maar ook de algemene vergadering kunnen één of
meerdere commissies worden benoemd.
2.
Een commissie bestaat uit tenminste twee gewone leden, waarvan niet
meer dan één lid deel mag uitmaken van het bestuur (uitgezonderd bij een
kascommissie, waarvan de leden - overeenkomstig art. 15 lid 2 van de
statuten - geen deel van het bestuur mogen uitmaken).
3.
Leden van commissies dienen meerderjarige natuurlijke personen te zijn,
die lid zijn van de IOUN.
4.
De leden van een commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en
secretaris (of voorzitter/secretaris).
5.
De duur van en taak voor elke commissie wordt vastgelegd in een
omschrijving, welke wordt vastgelegd door degene die de commissie
aanstelt.
6.
Commissies hebben adviserende en uitvoerende bevoegdheden.
De uit te brengen adviezen dienen aan diegene te worden gericht, die de
desbetreffende commissie heeft ingesteld.
Uitvoerende taken worden door het desbetreffende orgaan (bestuur, resp.
algemene vergadering) opgedragen.
7.
Aan een commissie komt slechts vertegenwoordigheidsbevoegdheid toe
voor zover deze bij schriftelijke volmacht is toegekend door het bestuur.
REGIO’s EN VLOTEN
Artikel 3
1.
De IOUN kent twee regio's.
Regio 1: de plassen in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en
Flevoland.
Regio 2: de plassen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland,
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
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BELANGSTELLENDE LEDEN
Artikel 7
Belangstellende leden zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn
toegelaten.
Tot belangstellend lid kunnen alleen worden toegelaten natuurlijke
personen die geen eigenaar behoeven te zijn van een Olympiajol, maar de
vereniging financieel (direct of indirect) willen steunen. Zij zijn geen
leden in de zin der wet.
Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap van belangstellende leden door
schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Belangstellende leden zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van
de gewone leden en de belangstellende leden, erfstellingen, legaten,
schenkingen en andere inkomsten.
2.
Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag
jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt
dat ook de leden van verdienste en de ere-leden vorengemelde
bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
4.
Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de
hiervoor vermelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
5.
Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is
geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt,
de bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
BESTUUR
Artikel 9
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke
personen. De benoeming geschiedt uit de leden.
2.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd,
geschorst en ontslagen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
3.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van
schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.
Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich
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5.

6.
7.

8.

in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat een
bestuurslid niet onafgebroken langer dan negen jaar in het bestuur zitting
mag nemen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet
voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Kandidaatstelling voor de benoeming van een bestuursfunctie geschiedt
door het bestuur of door tenminste drie gewone leden, die hun kandidaat
schriftelijk tenminste tien dagen voor de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering bij het secretariaat moeten hebben ingediend.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
verenigd worden.

Artikel 10
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.
2.
Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of 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.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
3.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2
omschreven. Het bestuur heeft voorts de goedkeuring van de algemene
vergadering nodig voor het verrichten van alle overige rechtshandelingen,
welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te
boven gaan.

5.

6.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
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 6 van
artikel 17 vermelde register.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder
is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19
1.
De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
niet of niet volledig wordt voorzien.
2.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet
of met deze statuten.
3.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
INTERNATIONALE OLYMPIAJOLLEN UNION
Artikel 20
De vereniging kan in naam van de gewone leden verplichtingen aangaan,
voor zover deze verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de
vereniging lid is van de Internationale Olympiajollen Union

Artikel 11
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
alleen en aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
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gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin
van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de
algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda
werden vermeld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 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.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
4.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
5.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte 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 verenigingenregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1.
Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van
de vereniging.
2.
De algemene vergadering 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.
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3.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook
aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
De algemene vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te
bepalen locatie.
Artikel 13
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone leden die niet
geschorst zijn, de belangstellende leden, de leden van verdienste en de ereleden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden, de
leden van verdienste en de ereleden. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan
een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één
persoon als gevolmachtigde optreden.
3.
Ieder gewoon lid, lid van verdienste en/of erelid heeft één stem.
4.
Belangstellende leden hebben het recht om tijdens de algemene
vergadering het woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht en zijn
geen leden in de zin der wet.
5.
Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.
6.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
vergadering worden gehouden.
7.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over
zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van
personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee
personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
Artikel 14
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
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2.

3.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien 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.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1.
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met
eenendertig december.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering
brengt het bestuur 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 bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt.
2.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid
aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig
van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie
van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3.
Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor
de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze
zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
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5.

6.

kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging
door een deskundige doen bijstaan.
In deze jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts onder meer nog het
navolgende behandeld:
a). verkiezing van bestuursleden;
b). décharge en benoeming van de leden van de commissie als bedoeld in
lid 2;
c). vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de gewone
leden en de belangstellende leden.

Artikel 16
1.
Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden
algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt.
2.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in
een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering 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 de bijeenroeping van de algemene
vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der
notulen.
3.
De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt middels
een mededeling aan de stemgerechtigden op de officiële website van de
vereniging of via andere elektronische communicatiemiddelen op een
termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te
behandelen onderwerpen vermeld. Over onderwerpen die niet in de
oproeping zijn vermeld kan wel worden gesproken, maar besluiten kunnen
met betrekking tot die onderwerpen niet worden genomen.
4.
Indien geen oproep van de vergadering plaatsvond zoals vermeld in artikel
3, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen,
mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal
stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen
van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere
dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen
als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende
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