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Buitengewone Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 2021 
Bijgewerkt per 14-04-2021 

 
Hierbij treft u de volgende stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021 aan: 

 

1. Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2 

2. Agenda Buitengewone Algemene leden vergadering 3 

3. Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 2021  4 

4. Voorstel wijziging statuten 8 

5. Voorstel gebruik overschot resultaat (volgt zo spoedig mogelijk) 17 

6. Adspirant leden sinds laatste ALV 9 maart 2021 18 

  

  

Met vriendelijke groeten,  

  

Fred Neve, Secretaris 
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Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 

2021  
Dinsdag 14 september 2021 – aanvang 20:00 uur  

  

Het bestuur van de Dehler Club Nederland nodigt alle leden van harte  uit voor de Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering. Ook deze keer hebben wij er voor gekozen om deze vergadering via 

een internetverbinding te houden.  

  

Heb je vragen die u graag behandeld wilt zien tijdens de BALV, dan kunt u deze inleveren bij de 
secretaris: secretaris@dehlerclub.nl of telefonisch023-5377045 of 06-29561049. Let op: vragen 

stellen tijdens de vergadering is beperkt mogelijk.  

  
Het verslag van de ALV van 9 maart 2021, het voorstel wijziging statuten en de begroting voor 2021, 
zijn 2 weken voor de vergadering vanaf onze website te downloaden. Op verzoek zal de secretaris de 

stukken toesturen.  

  
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Dehler Club Nederland,  

  

Fred Neve, Secretaris  
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Agenda Algemene Ledenvergadering   
Dinsdag 14 september 2021 – aanvang 20:00 uur  

  

1. Korte uitleg werking communicatie  

2. Opening door de voorzitter  

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

4. Notulen Algemene ledenvergadering 2021 (zie bijlage)  

5. Toelating adspirant leden 

6. Voorstel wijziging statuten 

7. Overschot resultaat 

8. Bestuurssamenstelling 

9. Rondvraag  

10. Sluiting  
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Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dehler Club Nederland, gehouden via 

internetverbinding op 9 maart 2021, 20.00 uur. 

Aanwezig: 30 leden. 

1. Korte uitleg werking communicatie 
De voorzitter vertelt hoe te communicatie gaat verlopen. Thomas Been zal de technische kant van de 
vergadering voor zijn rekening nemen. 

2. Opening door de voorzitter Erik Boonacker 
Erik opent de vergadering die wederom wegens de corona pandemie digitaal moet worden gehouden.  
Alle leden, ereleden en aspirant leden worden welkom geheten. Er zijn geen bezwaren binnen 
gekomen tegen de aspirant leden dus zijn zij nu gewoon lid. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Er is een extra punt (10) aan de vergadering 
toegevoegd in verband met de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), die per 1 juli 2021 in 
werking treedt. 

4. Notulen algemene ledenvergadering 
Er zijn geen vragen. In de titel van de notulen wordt als jaartal 2022 genoemd, dit moet zijn 2020. 
Onder punt 8 staat de naam van Lex Lamstra, dit moet zijn Lex Lemstra. 
 
De stemmingsuitslag:  

Voorstel goedkeuring notulen: 

A. Eens 27 
B. Oneens 0 
C. Blanco 1 
D. Geen antwoord 2 

De notulen zijn hiermee goedgekeurd. 

5. Jaarverslagensecretaris en andere commissies 
De jaarverslagen worden doorgenomen er zijn geen opmerkingen. De jaarverslagen van alle 
commissies zijn vervolgens goedgekeurd. 

6. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
De penningmeester René Duursma geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Omdat wegens 
de pandemie evenementen niet zijn doorgegaan is er een exploitatie overschot ontstaan van 
€ 11.543,00. De algemene reserve is hierdoor toegenomen. Omdat niet duidelijk is wat wij dit jaar 
kunnen organiseren zijn de bijdrage en uitgaven van de evenementen bij elkaar genomen in de 
begroting. In de begroting is geprobeerd de posten zo klein mogelijk te houden en worden posten die 
op elkaar lijken bij elkaar gevoegd. 
René bedankt de kascommissie die waardevolle aanwijzingen heeft gegeven. De algemene reserve is 
uitgekomen op € 37.835. De kascommissie heeft voorgesteld hiervoor een bestemming te zoeken. Het 
bestuur stelt daarom de vergadering voor om voor het jaar 2022 de contributie te halveren.  
Er ontstaat daarna een discussie: 
Hugo Waterschoot wil de contributie niet verlagen, maar het overschot in de toekomst gebruiken voor 
andere zaken dan wij nu doen, zoals bijvoorbeeld het uitnodigen van duurdere sprekers. 
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Hanneke Friebel meent dat het verlagen van de contributie een eerlijkere maatregel is omdat dat 
toekomt aan alle leden. 
Astrid Boonstra vindt dat alle leden de mogelijkheid hebben om aan een webinar deel te nemen. Het is 
dus hun eigen keuze als zij daar niet gebruik van maken. 
Hotze Talsma stelt voor de helft van het overschot te reserveren voor het volgende lustrumviering dat 
volgend jaar wordt gehouden. 
Leo Kuiper stelt dat over een contributieverlaging gestemd moet worden in de ALV, maar de huidige 
contributie is al niet hoog. Hij is het daarom eens met Hugo dat een deel van het overschot gebruikt 
kan worden voor bijzondere uitgaven. 
Wim Nierman vindt dat er gestemd moet worden, over het aanhouden van een tijdelijk hogere 
algemene reserve dan in het verleden is afgesproken en dat een deel van het bedrag wordt 
vastgehouden voor andere doeleinden. Een contributieverlaging is dan voorlopig niet aan de orde.  
De voorzitter stelt voor de ideeën voor een bestemming van het overschot te behandelen in de 
volgende ALV, die in verband met de WBTR (zie punt 10) nog dit jaar zal worden gehouden. 

7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2020 
De penningmeester wordt bedankt voor de wijze waarop hij tot in de kleinste details alles heeft 
geboekt. De kascommissie bestond uit Wim Nierman en Theo Bultje. De heren hebben de jaarrekening 
uitvoering gecontroleerd, goedgekeurd en geen extra aanbevelingen gedaan.  Zij stellen voor de 
begroting goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

De stemmingsuitslagen: 
Voorstel goedkeuring begroting: 

A. Akkoord 27 
B. Niet akkoord 0 
C. Blanco 1 
D. Geen antwoord 2 

Voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid: 

A. Akkoord 27 
B. Niet akkoord 0 
C. Blanco 2 
D. Geen antwoord 1 

 
8. Benoeming van de kascommissie 2021 

Wim Nierman treedt af, Hanneke Friebel stelt zich beschikbaar. Ook Hotze Talsma stelt zich 
beschikbaar, maar geeft de eer aan Hanneke en kan mogelijk volgend jaar de plaats van Theo Bultje 
innemen. Erik bedankt de kascommissie voor hun werk. René bedankt Henk Ossel, die een groot deel 
van incassowerk voor zijn rekening neemt. 

9. Bestuurssamenstelling en – verkiezingen 
Drie bestuursleden treden af, dit zijn, Hanneke Friebel (voorzitter commissie zuid) omdat haar termijn 
van 8 jaar er op zit, Rob Mol (voorzitter technische commissie) die een andere boot heeft gekocht, 
geen Dehler, en zal de club verlaten en Ully Slijper (secretaris) die het na 4 jaar wel mooi vindt. Zij zijn 
dus niet herkiesbaar. Fred Neve heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Voor de beide andere 
functies zijn nog geen kandidaten gevonden. De commissie zuid blijft in de huidige samenstelling in 
functie, maar hopelijk zal na de zomer een voorzitter worden aangewezen. Behalve Rob Mol blijven de 
andere leden van de technische commissie functioneren, maar uit hun midden is op dit moment 
niemand bereid de voorzitterstaak op zich te nemen. Er zal dus nog gezocht worden naar iemand die 
bereid is als voorzitter zitting te nemen in de technische commissie. 
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De stemmingsuitslag: 

Benoeming Fred Neve als secretaris: 

A. Akkoord 27 
B. Niet akkoord 0 
C. Blanco 1 
D. Geen antwoord 2 

Fred Neve is hiermee benoemd als secretaris.  
Commissie zuid komt met het voorstel na de zomer met een kandidaat te komen die dan in de ALV van 

2022 kan worden benoemd. 
 

De stemmingsuitslag Voorstel commissie zuid: 

A. Akkoord 28 
B. Niet akkoord 0 
C. Blanco 1 
D. Geen antwoord 1 

Het voorstel is hiermee aangenomen. 

Hierna bedankt Erik Boonacker de afgetreden bestuursleden voor hun inzet en enthousiasme in de 
afgelopen jaren en hoopt hen en veel andere DCN leden op mooie evenementen te kunnen 

ontmoeten. Er zal nog gezorgd worden voor tastbare bedankjes, dat naar hen toe zullen komen. 

10. WBTR 
René Duursma legt de WBTR uit. Het is een wet over het besturen van en toezicht op rechtspersonen, 
zoals onze vereniging. Er zal veel beter vastgelegd moeten worden hoe beslissingen tot stand komen 
en dat daar open over gecommuniceerd moet worden. Bestuursbesluiten moeten met een 
onderbouwing op de website ter inzage voor alle leden bekend gemaakt moeten worden. Om dit 
proces goed te laten verlopen heeft het bestuur een abonnement genomen op een systeem dat ons 
begeleidt in de wijzigingen die nodig zijn. Hanneke Friebel en René Duursma bereiden dat voor en 
leggen een voorstel voor aan het bestuur. Het moet voor 1 juli dit jaar geregeld worden en in een ALV 
aan de leden worden voorgelegd. De statuten moeten binnen 5 jaar daarna aangepast worden. Maar 
het bestuur probeert dit uiteraard zo kort mogelijk na de ALV te regelen bij de notaris. Leo Kuiper is 
eventueel bereid als ervaringsdeskundige aan de voorbereidingen mee te werken. 

11. Rondvraag 
Evert van de Vrie vraagt of er al een datum is vastgesteld voor de volgende vergadering. Het bestuur 
zal zo spoedig mogelijk met een datum komen. 
René Duursma komt nog even terug op de discussie over het exploitatie overschot. De algemene 
reserve is nu € 37.835,00 . René stelt voor later een besluit te nemen hoe dit bedrag te besteden. 
Wim Nierman merkt terecht op dat de algemene reserve niet is bedoelt om te besteden aan 
activiteiten, maar aangehouden moeten worden voor onverwachte uitgaven. Het huidige overschot 
zou wel besteed kunnen worden aan bijzondere activiteiten. 
Marco van Dijke stelt dat je het ontstane overschot van de algemene reserve apart in de begroting zou 
moeten worden opgenomen om te bestemmen voor bijzondere activiteiten. Je moet niet het totale 
bedrag van de algemene reserve gaan uitgeven. 
Hanneke Friebel meldt dat in 2015 in de ALV is vastgesteld dat 20% van de totale begroting 
aangehouden moet worden als algemene reserve. 
Erik Boonacker geeft aan dat het bestuur de ideeën van de leden zal meenemen er dat zal voorleggen 
in de volgende ALV. 
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Evert van de Vrie vraagt wanneer het volgende lustrum wordt gehouden. De club is opgericht eind 
1991 en het lustrum zal worden gehouden in 2022. 
Wim Nierman bedankt het bestuur en de commissies voor de positieve manier waarop zij hebben 
gehandeld tijdens de pandemie. 
Leo Kuiper wil het bestuur complimenteren met de werkzaamheden voor het verbeteren van de 
website en het regelen van de webinars. 

12. Sluiting 
Erik bedankt de leden voor aanwezigheid, de inbreng en de kritische noten De datum voor de volgende 
vergadering zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. Erik sluit om 21.00 uur de vergadering. 

 



Ref: 2021.002084.01/JA 

   

  

 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

Dehler Club Nederland 

 

BATENBURG NOTARISSEN 

Spanjaardslaan 7bg 

2012 NR Haarlem 

Tel. 023 – 55 30 900 

31 augustus 2021 

Heden, #, verschenen voor mij, 

#, notaris te Beverwijk: 

a. de heer Freddy Gerard Neve, wonende te 2071 TD Santpoort-Noord, Roos en Beeklaan 

26, geboren te Nieuwer Amstel op negenentwintig maart negentienhonderd achtenveertig, 

zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NSJD5C6K4, uitgegeven te Velsen op twee 

april tweeduizend vijftien; 

b. de heer René Pieter Jeen Duursma, wonende te 1077 XC Amsterdam, Prinses 

Marijkestraat 18, geboren te Den Helder op vijf juli negentienhonderd éénenvijftig, zich 

legitimerende met zijn paspoort, nummer NXRR6BL02, uitgegeven te Amsterdam op vier 

april tweeduizend achttien; 

ten deze handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegde bestuurders van de 

statutair te Monnickendam (feitelijk adres: Roos en Beeklaan 26, 2071 TD Santpoort-Noord) 

gevestigde vereniging: Dehler Club Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 40507643, als zodanig deze vereniging, hierna te noemen: de vereniging, rechtsgeldig 

vertegenwoordigend. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden als volgt: 

OVERWEGINGEN VOORAF 

1. In de bijzondere algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te # op # is, met 

inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten, besloten de statuten van de 

vereniging algeheel te wijzigen, zulks overeenkomstig het ontwerp, waarop het besluit tot 

wijziging werd genomen. 

2. Van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de aan deze akte 

gehechte notulen. 

Alsnu overgaande tot de statutenwijziging verklaarde de comparante, handelende als gemeld, 

de statuten van de vereniging, zoals die werden laatst gewijzigd werden vastgesteld bij akte van 

statutenwijziging op acht augustus tweeduizend twaalf (08-08-2012) voor mr. M.S.M. Bosse, 

notaris te Blaricum verleden, met ingang van heden, te wijzigen, zodat deze komen te luiden als 

volgt: 

STATUTEN 

Definities. 

Artikel 1.  

In de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, wordt verstaan onder:  

a.  de vereniging: de vereniging, waarvoor bij deze akte de statuten worden vastgesteld;  

b.  stemgerechtigde: een persoon, die stemrecht in de algemene vergadering heeft. 

Naam en Zetel 

Artikel 2. 

1. De vereniging draagt de naam: Dehler Club Nederland. 

2. De vereniging is gevestigd te Santpoort-Noord, gemeente Velsen. 

Doel 

Artikel 3. 

1. De vereniging heeft ten doel: 
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 a. het propageren en bevorderen van de zeilsport met zogeheten Dehlerschepen; te 

weten alle schepen die onder de vlag van Dehler zijn gebouwd, namelijk Varianta, 

Sprinta, Delanta, Dehlya, Duetta en Optima en voorts alle zeiljachten van het merk 

Dehler; 

 b. het verrichten van al hetgeen binnen het doel met bovenstaande rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

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

 a. het - doen - geven van voorlichting; 

 b. het op eigen risico van de deelnemers organiseren van zeiltochten en wedstrijden; 

 c. het op eigen risico van de deelnemers organiseren van evenementen voor toerzeilers; 

 d. het bevorderen van het contact tussen leden; 

 e. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel nastreven; 

 f. het bevorderen van de collectieve/individuele deelname aan door anderen 

georganiseerde wedstrijden; 

 g. het uitgeven van een verenigingsblad; 

 h. het behartigen van de algemene belangen van de vereniging bij (semi)-

overheidsinstellingen en overkoepelende watersport organisaties; en 

 i. het voeren en onderhouden van een website. 

Duur 

Artikel 4. 

1. De vereniging is opgericht op twaalf december negentienhonderd eenennegentig. 

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Leden en Aspirant Leden 

Artikel 5. 

1. De vereniging kent: 

 a. gewone leden; 

 b. partner leden; 

 c. buitengewone leden; 

 d. ereleden; 

 e. leden van verdienste. 

2. a.  Gewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die eigenaar of 

mede-eigenaar zijn van een Dehlerschip. 

 b. Partner leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die partner zijn van 

gewone leden. 

 c. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die 

belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de vereniging, maar geen eigenaar 

zijn van een Dehlerschip. 

 d. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in 

het kader van de doelstelling van de vereniging, zulks op voorstel van het bestuur, als 

zodanig voor het leven zijn benoemd door de algemene vergadering. 

 e. Leden van verdienste zijn zij, die wegens grote verdiensten jegens de vereniging, 
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zulks op voorstel van het bestuur, als zodanig voor het leven zijn benoemd door de 

algemene vergadering. 

3. Aspirant leden zijn natuurlijke personen die zich bij de vereniging hebben aangemeld als lid 

maar nog niet zijn geaccepteerd door de algemene leden vergadering. 

4. Daar waar in de statuten wordt gesproken van "leden" wordt niet bedoeld “aspirant leden”. 

Persoonlijk Lidmaatschap 

Artikel 6.  

Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar noch vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen.  

Ledenregister 

Artikel 7.  

Het bestuur houdt een register bij waarin de leden, aspirant leden en andere door het bestuur 

noodzakelijk geachte gegevens zijn vermeld.  

Toelating en Aanvang Lidmaatschap 

Artikel 8. 

1. Een aspirant lid kan voor acceptatie door het bestuur aan de algemene vergadering 

worden voorgedragen, zulks onder overlegging van zodanig bescheiden als het bestuur 

voor een goede beoordeling van de aanvraag nodig acht. Het bestuur kondigt de 

voorgenomen toetreding van het aspirant lid aan in het cluborgaan of op de website. De 

algemene vergadering besluit over de toelating als lid. 

2. Het aspirant lidmaatschap vangt aan direct nadat aantoonbaar de verplichtingen tot 

contributie betaling is geregeld. 

3. Het definitieve lidmaatschap vangt aan op de dag volgend op de dag waarop het besluit tot 

toelating als lid door de algemene vergadering is genomen. 

Schorsing Lidmaatschap 

Artikel 9. 

1. Het bestuur is bevoegd een lid door een schriftelijke kennisgeving te schorsen – zulks te 

allen tijde en met onmiddellijke ingang tot de eerstvolgende algemene vergadering in geval 

het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 

handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad 

alsmede in gevallen vermeld in artikel 10. lid 2. onder b.2. 

2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap van de 

vereniging verbonden rechten – tenzij het bestuur anders besluit – niet worden 

uitgeoefend. 

Einde Lidmaatschap. 

Artikel 10 

1. Het lidmaatschap eindigt:  

 a. door het overlijden van een lid; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging namens de vereniging. 

2. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een 
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schriftelijke kennisgeving voor één november van het jaar voorafgaand aan het jaar 

waarvoor wordt opgezegd. 

b. 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur 

door middel van een daartoe strekkend schrijven aan het lid. 

 2.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan met onmiddellijke ingang 

of met ingang van een later bij het besluit tot beëindiging vastgesteld tijdstip 

geschieden: 

  a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan vereisten door de statuten voor 

het lidmaatschap gesteld of wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of 

besluiten van de vereniging handelt; 

  b. wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

  c. indien het lid, na schriftelijk te zijn aangemaand, zijn financiële verplichtingen 

jegens de vereniging niet nakomt; 

  d. indien het lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; en 

  e. indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren. 

3. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk met opgaaf van reden(en) van het besluit in 

kennis gesteld. Van een besluit tot opzegging uit het lidmaatschap staat de betrokkene 

binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene 

vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

4. Voor opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond van het in lid 2 

onder b bepaalde en voor opzegging uit het lidmaatschap van een bestuurslid of een lid 

van een commissie behoeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering. 

Contributie. 

Artikel 11. 

Ieder lid en aspirant lid is verplicht tot het betalen van een door de algemene vergadering – 

eventueel per soort lid – steeds uiterlijk in het desbetreffende jaar vast te stellen (deel) 

contributie. 

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. 

Rechten en verplichtingen Leden. 

Artikel 12. 

Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven.  

Bestuur. 

Artikel 13. 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. De algemene vergadering kan het bestuur met betrekking tot de uitoefening 

van haar taak bindende aanwijzingen geven. 

2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen bestuursleden. Het aantal 

bestuursleden wordt – met inachtneming van het hiervoor bepaalde – vastgesteld door de 

algemene vergadering. Indien het aantal bestuursleden om welke reden ook is gedaald 
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beneden het vastgestelde (minimum)-aantal, blijft het bestuur – onverminderd het in het 

huishoudelijk reglement bepaalde – bevoegd. 

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. Eventuele overige bestuursfuncties worden in 

onderling overleg tussen de bestuursleden verdeeld. Het bestuur kan voor elk bestuurslid 

uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De verdeling van de bestuursfuncties kan te allen 

tijde gewijzigd worden. Met uitzondering van de voorzitter kan een bestuurslid meer dan 

één bestuursfunctie bekleden. 

4. Indien er bij stemming geen meerderheid bestaat is het betreffende voorstel niet 

aangenomen. 

#5. Ingeval van belet of ontstentenis van een bestuurder worden diens taken tijdelijk 

waargenomen door de andere bestuurders. 

 Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders wordt het bestuur tijdelijk 

waargenomen door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering 

worden aangewezen.  

 De vereniging kan bij reglement nadere bepalingen hieromtrent vastleggen. 

Bestuurslidmaatschap. 

Artikel 14. 

1. a. Bestuursleden worden vanuit de gewone leden of ereleden of leden van verdienste 

uitsluitend benoemd door de algemene vergadering. 

 b. Bestuursleden worden benoemd uit een niet-bindende voordracht, opgemaakt door 

het bestuur. 

 c. Een voordracht kan ook worden ingediend door minimaal vijftig (50) leden. Deze 

voordracht dient samen met de bereidverklaring van de voorgedragen persoon tien 

dagen voor de aanvang van de algemene vergadering bij de secretaris van het 

bestuur te worden ingediend. 

2. Een bestuurslid mag niet langer onafgebroken lid zijn dan acht jaar; een periode  wordt 

beschouwd als afgebroken wanneer het bestuurslidmaatschap tenminste een jaar 

onderbroken is geweest. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden; 

 b. na afloop van de termijn van acht jaar; 

 c. door bedanken van het bestuurslid; 

 d. door beëindiging van het verenigingslidmaatschap van de vereniging; 

 e. door ontslag door een besluit van de algemene vergadering. 

Bevoegdheden Bestuur. 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot: 

 a. het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden bezwaren van 

registergoederen; 

 b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
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medeschuldenaar verbindt; 

 c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich door een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden 

gedaan. 

2. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar 

taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en 

ontslagen. 

3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen voor het bestuur worden 

opgenomen. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 16. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien zijn twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Voormelde 

vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt door het bepaalde in artikel 15 lid 1. 

2. Het bestuur is bevoegd de penningmeester en bij diens ontstentenis of belet een 

plaatsvervanger een algemene volmacht te verstrekken tot: 

 a. het in ontvangst nemen van betalingen en het geven van kwitantie deswege; 

 b. het beschikken over saldi op bank- en girorekeningen. 

3. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd. 

Bevoegdheden Algemene vergadering. 

Artikel 17. 

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 

wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Algemene vergadering. 

Artikel 18. 

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene 

vergadering – de jaarvergadering - gehouden. 

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt. 

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig (50) stemgerechtigde 

leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet 

langer dan vier weken. 

Bijeenroeping Algemene Vergadering. 

Artikel 19. 

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 

schriftelijk aan de leden. Indien aan het in artikel 18 lid 3 bedoelde verzoek binnen veertien 

dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

overgaan door oproeping overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. De termijn voor de 

oproeping bedraagt tenminste zeven dagen en bedraagt in de gevallen, bedoeld in artikel 

21 lid 1 tenminste veertien dagen. 
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2. Bij de oproeping dienen behalve plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen 

onderwerpen vermeld te worden, en dienen onverminderd het bepaalde in artikel 25 

(=statutenwijziging) de benodigde bescheiden beschikbaar gesteld te worden. 

3. De rekening en verantwoording en de begroting met de ter beoordeling daarvan benodigde 

bescheiden dienen tenminste voor de leden ter inzage te worden gelegd op 

overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 25 lid 2 ( ter inzage leggen voorstel tot 

statutenwijziging) 

Stemrecht in Algemene Vergadering. 

Artikel 20. 

1. Ieder gewoon-, partner- en erelid en lid van verdienste van de vereniging dat niet geschorst 

is, heeft een stem in de vergadering, met dien verstande dat er per Dehler Schip maximaal 

twee stemmen mogen worden uitgebracht. 

2. Een geschorste stemgerechtigde wordt geacht niet aanwezig te zijn. 

3. Machtiging kan worden verleend door stemgerechtigde leden. 

Besluiten in Algemene vergadering. 

Artikel 21. 

1. De besluiten die ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeven in een 

algemene vergadering, zijn die bedoeld in: 

 a. artikel 25 (statutenwijziging); 

 b. artikel 26 (fusie, splitsing; omzetting); en 

 c. artikel 27 (ontbinding). 

2. Alle overige besluiten behoeven tenminste een volstrekte meerderheid (meer dan de helft) 

van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, ongeacht het aantal 

aanwezige stemgerechtigden. 

3. Indien voor een besluit een minimum aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig 

dient te zijn en dit aantal niet ter vergadering aanwezig is, dient een nieuwe vergadering te 

worden bijeengeroepen, waarin alleen het vereiste van het aantal aanwezige 

stemgerechtigden vervalt, doch het vereiste voor het besluit benodigde aantal uitgebrachte 

stemmen gehandhaafd blijft. Deze vergadering moet worden gehouden tenminste twee 

weken en ten hoogste acht weken na de eerstbedoelde vergadering. Bij de oproeping tot 

de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden 

genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigden. 

Besluitvorming in de Algemene Vergadering. 

Artikel 22. 

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst 

acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij niet getekende, gesloten briefjes. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 

verlangt op voorstel van de voorzitter. 

Jaarverslag en Rekening en Verantwoording. 

Artikel 23. 
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1. Het boekjaar en het verenigingsjaar lopen van één januari tot en met één en dertig 

december. 

2. 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. 

Kascommissie. 

Artikel 24. 

1. De algemene vergadering benoemt in haar jaarvergadering uit de gewone leden, ereleden 

of leden van verdienste voor het volgende verenigingsjaar een kascommissie van 

tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

2. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 

de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

3. Het bestuur is verplicht uiterlijk een maand voor de jaarvergadering aan de commissie alle 

door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 

kennis of acht de commissie zulks noodzakelijk, dan kan de commissie zich door een 

deskundige doen bijstaan. 

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

Statutenwijziging. 

Artikel 25. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijzigingen van de statuten zullen 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 vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden en andere stemgerechtigden ter inzage leggen tot na afloop 

van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt tegelijk met de 

oproeping een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle stemgerechtigden beschikbaar 

gesteld. 

3. Wijziging van een bepaling van de statuten, waarbij aan een ander dan aan leden als 

zodanig enig recht is toegekend, kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de gerechtigde aan diens recht geen nadeel toebrengen, tenzij het recht tot wijziging van 

de bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden. 

4. Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere 

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt en gepasseerd. 

Fusie; Splitsing; Omzetting 

Artikel 26. 
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Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 

2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het 

bepaalde in het artikel 25 (statutenwijziging) van overeenkomstige toepassing, onverminderd de 

eisen van de wet. 

Ontbinding en vereffening. 

Artikel 27. 

1. De vereniging wordt onder meer ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 

algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 25 (=statutenwijziging) is van 

overeenkomstige toepassing. 

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur. 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot 

ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding 

kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

4. Na haar ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie “. 

5. Indien bij een besluit tot ontbinding niemand is aangewezen de bewaarder, bedoeld in 

artikel 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt de aanwijzing door het bestuur. 

Reglementen. 

Artikel 28. 

1. Bij reglement (en) kunnen nadere regels vastgelegd worden omtrent alles, waarvan 

algemene uitwerking gewenst geacht wordt. 

2. Vaststelling of wijziging geschiedt door de algemene vergadering. 

3. Een reglement mag niet in strijd komen met de wet, ook waar deze geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten. 

4. Het bepaalde in artikel 25 lid 1, lid 2 laatste volzin, lid 3 en lid 4 (=statutenwijziging) is van 

overeenkomstige toepassing. 

5. Een (wijziging van een) reglement treedt in werking op een bij het desbetreffende besluit 

vast te stellen tijdstip. 

SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te Beverwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 

opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de 

akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

comparanten en vervolgens door mij, notaris. 

 



Voorstel besteding overschot 2020  

Het bestuur is voornemens om het overschot van € 11.000 als volgt te verdelen: 

Toevoegen aan uitgaven voor het Lustrum 2022 € 5000 

Extra activiteiten evenementen cie zuid € 3000 

Extra activiteiten evenementen cie noord € 3000 

 

Voor de overige inkomsten en uitgaven zie de begroting zo als opgenomen in de stukken voor de AVL 
van 9 maart 2021. 



Adspirant leden sinds laatste ALV 9 maart 2021. 
 
LID NAAM WOONPLAATS 
2934 Robert Lenterman HAARLEM 
2935 Fred Dorsman MAASDAM 
2936 Wilco Jiskoot MIDWOUD 
2937 Amy Hovy-Righolt ZEIST 
2938 Daniel Hol ALPHEN 
2939 Petra Cranen BEUGEN 
2940 Sander van der Moolen DRONTEN 
2941 Luc Kornelius STADSKANAAL 
2942 Tim van der Horst COTHEN 
2943 Lub Kramer URK 
2944 Bernhard Eder ATTNANG-PUCHHEIM 
2945 Wesley Elliott NIEUWEGEIN 
2946 Gerben ten Hoven ZWOLLE 
2947 Dries Elgersma TEN BOER 
2948 Danny Gooijers LELYSTAD 
2949 Arjan Broers HUIZEN 
2950 Jörgen Brazao da Costa STEENBERGEN 
2951 Gerrit van Dijk IJSSELMUIDEN 
2952 Lood van den Berg LOPIK 
2953 Peter Terpstra AMSTERDAM 
2954 Marco de Vries HEILOO 
2955 Coos Riesmeijer ROTTERDAM 
2956 James Young GELDROP 
2957 Frans Willemsen TERHERNE 
2958 Jan Ludema BOLSWARD 
2959 Gooitzen Boonstra HEERENVEEN 
2960 Nico Kuiper SNEEK 
2961 Allard Oosterhaven SNEEK 
2962 Bart Mulders ALKMAAR 
2963 Eric Roggeveen LEIMUIDEN 
2964 Bas van der Wielen ELBURG 
2965 Ronald Jacobs ALMERE 
2966 Daan Koetsier VOORBURG 
2967 Jan Willem Sloeserwij DALEM 
2968 Eric Kruk AKERSLOOT 
2969 Henk Bronk OOSTZAAN 
2970 Karola van der Velde STELLENDAM 
2971 Jeroen Bootsman KAAG 
2972 Cees Wim Voogt OOSTERBEEK 
2973 Hajo Heusinkveld HAARLEM 
2974 Roel van der Lee LIESSEL 
2975 Timmy Oliviers MERKSEM 
2976 Anna Ilina DUIVENDRECHT 
2977 Dennis Pronk AMSTERDAM 
2978 Jan Nadort ZWOLLE 
2979 Roelof de Haan PURMEREND 
2980 Bart Wolters HUIS TER HEIDE 
2981 Dirk de Groot HARDERWIJK 
2982 Niels Kempen NISPEN 
2983 Johan Chanet AFFLIGEM 
2984 Alexander Haccou PUTTEN 
2985 Susan Schoemaker AMSTERDAM 
2986 Mieke Buijsman BREDA 
2987 Wybe Kooistra BEETSTERZWAAG 
2988 Frank Cone PURMEREND 
2989 Simon Schaap UTRECHT 
2990 Douwe Kromdijk ZWOLLE 
2991 Jos Hogeland EERBEEK 
2992 Charles Durivou APPINGEDAM 
2993 Jaap-Michel Post  KAMPEN 
2994 Derk de Kok LEIDERDORP 
2995 Rens Tap WEESP 
2996 Monique de Leeuw BAKEL 
2997 Bruno Pisani AMSTELVEEN 
2998 Jaap Barends ALMERE 
2999 Siebe Glastra OOSTERHOUT 
3000 Arnold Veenema SNEEK 
3001 Brent Biesheuvel ROTTERDAM 
3002 Onno Walta VEENENDAAL 


