Voorstel tot wijziging van art. 14 (Bestuur) en art. 26 (Ontbinding) Statuten (Stuk 6)
I.
Huidige tekst:
Artikel: 14 Bestuur, Statuten
Het bestuur wordt in functie gekozen uit leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en
tenminste twee jaren ononderbroken lid zijn. Het bestuur bestaat uit tenminste negen en ten hoogste elf
leden. Na behandeling van een daartoe strekkend voorstel op de agenda kan de algemene vergadering
besluiten ontheffing te verlenen voor een kandidaat van de voorwaarde ‘twee jaren onafgebroken lid
zijnde’, behalve voor de in artikel 15 genoemde functies voor het dagelijks bestuur. De vereniging
wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris.
Het bestuur behoeft de machtiging van een daartoe bijeen te roepen algemene vergadering voor:
1. het aangaan van geldleningen;
2. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen voor zover dit
een bedrag van € 20.000,- (twintigduizend euro) te boven gaat.
Voorgestelde inhoudelijke wijzigingen VET en CURSIEF in het alsdan gewijzigde artikel 14 Statuten:
Artikel 14 Bestuur, Samenstelling en bevoegdheden (Statuten).
a. Het bestuur wordt in functie gekozen uit leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en
tenminste twee jaren ononderbroken lid zijn. Het bestuur bestaat uit tenminste negen en ten
hoogste elf leden. Na behandeling van een daartoe strekkend voorstel op de agenda kan de
algemene vergadering besluiten ontheffing te verlenen voor een kandidaat van de voorwaarde
‘twee jaren onafgebroken lid zijnde’, behalve voor de in artikel 15 genoemde functies voor het
dagelijks bestuur.
b. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het
dagelijks bestuur gezamenlijk.
c. Het bestuur behoeft de machtiging van een daartoe bijeen te roepen algemene vergadering
voor:
1. het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;
Als dit betreft het verenigingsgebouw en aanhorigheden is in die algemene
ledenvergadering goedkeuring door tenminste tweederde van het aantal leden van de
vereniging vereist. Indien in de betreffende vergadering het vereiste aantal stemmen niet
wordt gehaald, kan een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, uiterlijk
30 dagen nadien, in welke vergadering het besluit kan worden genomen met drievierde van
de aanwezige stemmen.
2. Het aangaan van geldleningen, het huren en verhuren van onroerende zaken voor zover
dit een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) in één verenigingsjaar te boven
gaat;
3. Het verkrijgen van onroerende en roerende zaken voor zover dit een bedrag gelijk het
equivalent van de aankoopprijs van een nieuwe, volledig toegeruste, wedstrijdacht in één
verenigingsjaar te boven gaat. Dit bedrag wordt vastgesteld op € 45.000,(vijfenveertigduizend euro), prijspeil 2020, in latere jaren te indexeren met de jaarmutatie
van het CPI, zoals gepubliceerd door CBS Statline.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Evenzo is het bestuur niet
bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van deze handelingen. Ook de
algemene ledenvergadering heeft deze bevoegdheid niet.
Toelichting:
De voorgestelde wijzigingen betreffen in algemene zin het handelen van het bestuur nu en voor de
toekomst meer praktisch te regelen. De vertegenwoordiging van de vereniging komt te berusten bij
twee leden van het dagelijks bestuur en is daardoor minder kwetsbaar. Het nu bij statuten mandateren
van het bestuur tot de hier vermelde rechtshandelingen en maximum bedragen beperken en verruimen
de handelingsbevoegdheid van het bestuur. Zo kan het bestuur zelfstandig roeiboten blijven
aanschaffen, door het maximumbedrag aan de prijspeil van nu aan te passen en dit te voorzien van een
indexering, zodat bij toekomstige prijsstijgingen de statuten niet opnieuw moeten worden aangepast.
Tevens wordt de vereniging en haar vermogen zo beter beschermd door de bestuursbevoegdheid beter
te omschrijven en de mandatering door de algemene ledenvergadering strikter te regelen.
II.
Huidige tekst:
Artikel 26: Ontbinding. De vereniging kan worden ontbonden indien in een tot dat doel
bijeengeroepen algemene vergadering minstens tweederde van het aantal leden van de vereniging zich
voor ontbinding verklaart. Indien in de betreffende vergadering het vereiste aantal stemmen niet wordt
gehaald, kan een nieuwe algemene vergadering worden uitgeschreven, uiterlijk veertien dagen nadien,
in welke vergadering het besluit tot ontbinding kan worden genomen met drievierde van de aanwezige
stemmen. Het besluit tot ontbinding zal tevens de aanwijzing van vereffenaars inhouden, zomede de
wijze van vereffening en de bestemming van het eventuele batig saldo. Voor het overige vindt het
bepaalde in artikel 23 in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing.
Voorgestelde wijzigingen VET en CURSIEF in het alsdan gewijzigde artikel 26 Statuten:
Artikel 26: Ontbinding. De vereniging kan worden ontbonden indien in een tot dat doel
bijeengeroepen algemene vergadering minstens tweederde van het aantal leden van de vereniging zich
voor ontbinding verklaart. Indien in de betreffende vergadering het vereiste aantal stemmen niet wordt
gehaald, kan een nieuwe algemene vergadering worden uitgeschreven, uiterlijk dertig dagen nadien, in
welke vergadering het besluit tot ontbinding kan worden genomen met drievierde van de aanwezige
stemmen. Het besluit tot ontbinding zal tevens de aanwijzing van vereffenaars inhouden, zomede de
wijze van vereffening en de bestemming van het eventuele batig saldo. Voor het overige vindt het
bepaalde in artikel 23 in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing.
Toelichting:
De voorgestelde wijziging houdt een verlenging in van de periode waarbinnen een tweede algemene
ledenvergadering dient te worden uitgeschreven voor het geval in de eerdere algemene
ledenvergadering het vereiste aantal stemmen niet wordt gehaald. Dit is in overeenstemming gebracht
artikel 14 Statuten.

