
 
 
   

Watersportvereniging 

    ”DE KOOIHAVEN” 

STATUTEN 
 
Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 
De vereniging draagt de naam van Watersportvereniging "De Kooihaven" en is gevestigd te Leiden. 
 
Artikel 2 - DUUR 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, aanvangende op vier maart 
negentienhonderdvierenzeventig 
 
Artikel 3 - VERENIGINGSJAAR 
Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met eenendertig maart. Het boekjaar loopt van een 
januari tot en met eenendertig december. 
 
Artikel 4 - DOEL EN MIDDELEN 
De vereniging stelt zich ten doel beoefening en bevordering van de watersport voor haar leden. 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door o.a.: 

a) Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen e.d. 
de watersport betreffende 

b) Het organiseren van wedstrijden en tochten 
c) Het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde 

doel nastreven 
d) Andere wettige middelen, die aan het doel bijdragen. 

 
Artikel 5 - LEDEN 
De vereniging kent: 

a) Ereleden 
Ereleden zijn leden die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd op 
voorstel van het bestuur op grond van aan de vereniging of aan de watersport in het algemeen 
bewezen belangrijke diensten, en/of wier naam bijdraagt tot luister van de vereniging 

b) Gewone leden 
Gewone leden zijn personen die tot het lidmaatschap der vereniging zijn toegelaten door de 
Algemene Ledenvergadering. 

c) Jeugdleden 
Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

d) Buitengewone leden 
Buitengewone leden zijn zij, die niet tot het gewone lidmaatschap van de  vereniging kunnen 
worden toegelaten. 

e) Donateurs 
Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage steunen. 

 
Artikel 6 - LIDMAATSCHAP 

a) Toetreden: Om lid van de  vereniging te worden, moet men zich door middel van een daartoe 
door het bestuur beschikbaar gesteld formulier bij de secretaris van de  vereniging aanmelden 

b) Ballotage: de wijze van ballotage wordt in  het Huishoudelijk Reglement vastgelegd 
c) Beëindiging: Het lidmaatschap wordt beëindigd door: 

1. Schriftelijke opzegging aan de secretaris, minstens twee maanden voor de aanvang 
van het boekjaar 

2. Overlijden 
3. Royement bij meerderheid uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering op 

voorstel van het bestuur. 
 
Artikel 7 - GELDMIDDELEN 
De geldmiddelen der vereniging worden gevormd door: 

a) Contributie van leden en bijdragen der donateurs 
b) Erflatingen, legaten,  schenkingen en toevallige baten 
c) Het contributiebedrag voor de verschillende categorieën van de  leden  wordt in de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
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Artikel 8 - STEMRECHT 
Alleen ereleden en gewone leden hebben het recht een stem uit te brengen. 
Het  uitbrengen van een stem  per schriftelijke  volmacht is toegestaan. 
 
Artikel 9 - VERGADERINGEN 
Regelingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen worden vastgelegd in het  Huishoudelijk  
 
Artikel 10 - Reglement. 
Kandidaten kunnen zich tweemaal vierentwintig uur voor de Algemene Ledenvergadering melden. 
Het bestuur bestaat tenminste uit vijf leden. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige 
functies, waaronder die van secretaris en die van penningmeester, worden door de bestuursleden 
onderling verdeeld. Zij kunnen ook tussentijds worden gekozen. 
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 
Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. 
De bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging binnen en buiten de vereniging.. 
 
Artikel 11 - WIJZIGINGEN 
De statuten kunnen alleen worden gewijzigd krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering en 
genomen met tenminste twee/derde van de  aldaar uitgebrachte geldige stemmen. 
 
Artikel 12 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Aangelegenheden, die niet in deze Statuten zijn gereglementeerd, kunnen worden vastgelegd in het 
Huishoudelijk Reglement. 
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering 
met tenminste twee/derde van de aldaar uitgebrachte geldige stemmen 
 
Artikel 13 - ONTBINDING 
Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een speciaal daartoe bijeen geroepen 
Algemene Ledenvergadering, waarop tenminste drie/vierde van de gewone leden aanwezig is en met 
een meerderheid van twee/derde van de  geldig uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste aantal 
leden niet aanwezig, dan moet binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven 
waarop, ongeacht het aantal gewone leden, met een meerderheid van twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen het besluit tot ontbinding genomen kan worden. 
Bij besluit tot ontbinding bepaalt de Algemene Ledenvergadering door wie de liquidatie zal geschieden 
en welke bestemming zal worden gegeven. 
 
Artikel 14 - SLOTARTIKEL 
In alle gevallen waarin de Statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur, 
behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Ledenvergadering. 
 
De statuten zijn Koninklijk goedgekeurd op 20 juni 1974 
Gewijzigd op 28 februari 1994 en notarieel vastgelegd bij akte D9805/FvUe van 27 januari 1998. 
 
Herziening op de Algemene Ledenvergadering op 7 maart 2017 


