De Statuten van de Haarlemsche Jachtclub
(vastgesteld op 18 oktober 2012)
Artikel 1 - Naam
De vereniging draagt de naam: HAARLEMSCHE JACHTCLUB (HJC). Zij is opgericht op twee
oktober negentienhonderd zeventien en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 - Zetel
De vereniging heeft haar zetel te Haarlem.
Artikel 3 - Doel
3.1
De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de watersport.
3.2
Zij wil dit doel onder meer bereiken door:
a. het beleggen van bijeenkomsten, het geven van cursussen en lezingen e.d.;
b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
c. het aanbrengen en het beheren van de nodige accommodatie;
d. het samenwerken met andere verenigingen die (nagenoeg) hetzelfde doel nastreven;
e. andere middelen die aan het doel bijdragen.
Artikel 4 - Leden
4.1
Ereleden zijn leden die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering door
een besluit van de algemene vergadering als erelid zijn benoemd vanwege hun
uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging.
4.2
Hoofdleden zijn leden die tot het lidmaatschap zijn toegelaten en bij de aanvang van het
verenigingsjaar de leeftijd van tenminste één en twintig jaar hebben bereikt.
4.3
Gezinsleden zijn leden, die tot het lidmaatschap zijn toegelaten, de 21-jarige leeftijd
hebben bereikt en die samen met een hoofdlid een gemeenschappelijk huishouden
voeren.
4.4
Jeugdleden zijn leden die als lid zijn toegelaten en bij de aanvang van het
verenigingsjaar nog niet de leeftijd van één en twintig jaar hebben bereikt.
4.5
Ereleden, hoofdleden, gezinsleden en jeugdleden worden hierna gezamenlijk
aangeduid als leden
Artikel 5 - Donateurs
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging financieel steunen,
met een door de algemene vergadering vastgestelde minimum bijdrage, en door het bestuur
als begunstiger zijn toegelaten.
Artikel 6 - Toelating
6.1
Het bestuur beslist over de toelating van hoofdleden, gezinsleden, jeugdleden en
donateurs.
6.2
Van de beslissing om het lidmaatschap niet te verlenen staat beroep open op de
algemene vergadering. Van dit recht moet binnen een jaar gebruik worden gemaakt.
6.3
Bij zijn beslissing over de toelating als lid houdt het bestuur rekening met het advies van
een commissie als bedoeld in artikel 11.7.
6.4
Jeugdleden worden bij het begin van het verenigingsjaar, dat volgt nadat zij de leeftijd
van eenentwintig jaar hebben bereikt, hoofdlid van de vereniging.
6.5
Gezinsleden die zich, direct aansluitend na het beëindigen van hun gezinslidmaatschap,
aanmelden voor het hoofdlidmaatschap worden zonder meer hoofdlid van de
vereniging.
Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap
7.1
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Het bestuur kan hiertoe besluiten wanneer een
lid niet langer aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet, wanneer hij zijn
verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of wanneer het niet redelijk is dat de
vereniging het lidmaatschap laat voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk worden gedaan bij de
secretaris en geldig indien de opzegging door de secretaris is bevestigd. Opzegging
door de vereniging gebeurt door middel van een aangetekende brief.
Opzegging van het lidmaatschap kan altijd maar er is een opzeggingstermijn van vier
weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur en betrokkene wordt door
middel van een aangetekende brief op de hoogte gesteld.
Tegen het besluit tot opzegging en tot ontzetting kan betrokkene schriftelijk verweer
indienen bij het bestuur. Van de beslissing van het bestuur op het verweer staat beroep
open op de algemene vergadering. Van dit recht moet binnen een jaar gebruik worden
gemaakt. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, verliest het lid
voor de resterende tijd van het verenigingsjaar alle aanspraken op rechten en
bezittingen van de vereniging.
Het lidmaatschap van een gezinslid eindigt bovendien aan het einde van het
verenigingsjaar waarin het gezinslid geen deel meer uitmaakt van het
gemeenschappelijk huishouden van het hoofdlid of het lidmaatschap van het hoofdlid is
beëindigd.

Artikel 8 – Einde toelating als donateur
De toelating als donateur kan altijd wederzijds door opzegging worden beëindigd,
overeenkomstig art 7.2, maar de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft
verschuldigd.
Artikel 9 – Schorsing
Het bestuur kan een lid schorsen voor bepaalde tijd wegens wangedrag. Van de beslissing van
het bestuur staat beroep open op de algemene vergadering. Van dit recht moet binnen een jaar
gebruik worden gemaakt.
Artikel 10 - Jaarlijkse bijdragen
10.1 De hoofdleden, gezinsleden, jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van contributie
waarvan de hoogte door de algemene vergadering is vastgesteld. Ereleden zijn
vrijgesteld van het betalen van contributie.
10.2 Bij toetreding als hoofdlid of jeugdlid is entreegeld verschuldigd. Per gezin is ten
hoogste het entreegeld van één hoofdlid verschuldigd.
10.3 Voormalige leden die opnieuw worden toegelaten als lid zijn geen entreegeld
verschuldigd indien zij al op een eerder moment entreegeld aan de vereniging hebben
betaald.
10.4 Leden die gebruik maken van verenigingsfaciliteiten moeten hiervoor een vastgestelde
vergoeding betalen.
10.5 Jaarlijkse bijdragen, entreegelden en tarieven worden door de algemene vergadering
vastgesteld.
10.6 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen een lid gehele of gedeeltelijke
ontheffing te verlenen tot het betalen van een bijdrage.

Artikel 11 - Bestuur
11.1 Het bestuur bestaat minimaal uit vijf en maximaal negen stemgerechtigde leden, die
door de algemene vergadering worden benoemd voor de duur van drie jaar.
11.2 Bestuursleden die een volledige bestuurstermijn in functie zijn geweest kunnen, na
afloop van die termijn, slechts voor één aansluitende bestuurstermijn worden herkozen.
In gevallen van een vacature tijdens een bestuurstermijn (art. 12 lid 2) kan het
tussentijds benoemde bestuurslid maximaal twee keer worden herkozen voor een
aansluitende bestuurstermijn.
11.3 Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, samen
vormend het dagelijks bestuur, en twee of meer overige bestuursleden.
11.4 De benoeming van de bestuursleden gebeurt uit één of meer voordrachten. Zowel het
bestuur als de leden kunnen kandidaten voordragen. De voordracht van leden dient
ingediend te worden door tenminste dertig stemgerechtigde leden en moet uiterlijk vijf
dagen voor de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend. De voordracht van het bestuur wordt bij de uitnodiging voor de algemene
vergadering bekend gemaakt.
11.5 Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
11.6 Als één van de bestuursleden voor langere tijd niet inzetbaar is of bij tussentijdse
vacatures zorgt het bestuur zonodig voor tijdelijke vervanging.
11.7 Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd
Artikel 12 - Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing
12.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
b. aftreden (of bedanken).
12.2 Ieder jaar treedt een deel van het aantal bestuursleden af. De aftredende bestuursleden
zijn direct herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn rekening houdend met art. 11
lid 2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de plaats in van zijn
voorganger en maakt diens termijn af.
12.3 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst door een besluit van de algemene vergadering. Een schorsing die niet binnen
zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.
Artikel 13 - Bestuursfuncties, besluitvorming en taken van het bestuur
13.1 Het bestuur is belast met: het besturen van de vereniging, de naleving van de statuten
en reglementen, het beheer over de bezittingen van de vereniging en de uitvoering van
de besluiten van de algemene vergadering.
13.2 Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken van
de stemmen is het oordeel van de voorzitter beslissend.
13.3 De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst
uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan en verdeelt de overige
functies. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
13.4 Van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt die door
het bestuur worden vastgesteld op een volgende bestuursvergadering.
13.5 Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden een beroep worden gedaan.
13.6 Het bestuur heeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering
nodig voor besluiten tot het aangaan van bankkredieten en geldleningen. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.

13.7

Onverminderd het in de laatste volzin van art. 13.5 bepaalde, wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd door één van de leden van het dagelijks bestuur
tezamen met een ander bestuurslid.

Artikel 14 - Jaarverslag, rekening en verantwoording
14.1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
14.2 Het bestuur houdt een bestand bij van leden en donateurs.
14.3 Het bestuur is verplicht een financiële administratie te voeren en de daartoe behorende
bescheiden zodanig te bewaren dat op elk moment inzicht is te krijgen in de rechten en
verplichtingen van de vereniging.
14.4 Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit. Het bestuur legt rekening en verantwoording af
over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid door ter goedkeuring voor te
leggen een balans en staat van baten en lasten.
14.5 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. Deze commissie onderzoekt de financiele verantwoording van het bestuur en
brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
14.6 Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen en bescheiden te tonen die nodig zijn voor het onderzoek.
14.7 De opdracht van de commissie kan door de algemene vergadering worden herroepen
maar onder voorwaarde van de benoeming van een andere commissie.
14.8 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in 14.2 en 14.3 tenminste vijf jaren te
bewaren.
Artikel 15 - Algemene vergadering
15.1 De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten
aan het bestuur zijn opgedragen.
15.2 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. het jaarverslag en de financiële verantwoording bedoeld in 14.4, met het verslag van
de in 14.5 bedoelde commissie;
b. de benoeming van die commissie voor het lopende verenigingsjaar;
c. de benoeming van bestuursleden en ereleden;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de uitnodiging voor de
vergadering.
15.3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk
vindt.
15.4 Verder is het bestuur verplicht om, binnen vier weken na de ontvangst van een
schriftelijk verzoek hiertoe van tenminste een/twintigste deel van het aantal
stemgerechtigde leden, een algemene vergadering te houden. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering overgaan.
Artikel 16 - Geschillen
Geschillen tussen de leden en het bestuur worden voor een beslissing voorgelegd aan de
algemene vergadering.
Alle andere geschillen tussen de vereniging en één of meer leden van de vereniging worden
beslist door een geschillencommissie bestaande uit drie stemgerechtigde leden van de
vereniging. Elk van de partijen wijst hiervoor één commissielid aan. Beide aangewezen
commissieleden wijzen samen een derde commissielid aan. De beslissing van de
geschillencommissie is bindend.

Artikel 17 - Toegang en stemrecht
17.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en donateurs. Behoudens tot
vergaderingen genoemd in 7.5 hebben geschorste bestuursleden en geschorste leden
geen toegang.
17.2 Over toelating van andere personen dan genoemd in art. 17.1 beslist de vergadering op
voorstel van het bestuur.
17.3 Leden en donateurs hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te
voeren.
17.4 In een algemene vergadering hebben ereleden, hoofdleden en gezinsleden stemrecht .
Jeugdleden hebben stemrecht indien zij op het moment van stemming de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt. Ieder lid heeft één stem.
Artikel 18 - Voorzitterschap en notulen
18.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging, diens
plaatsvervanger of, indien beiden afwezig zijn, een door het bestuur aangewezen
bestuurslid. Indien ook op die manier niet in een voorzitter wordt voorzien, wijst de
algemene vergadering uit haar midden een voorzitter aan.
18.2 Van de algemene vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die in de
eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld.
Artikel 19 - Besluitvorming van de algemene vergadering
19.1 Het oordeel van de voorzitter, dat in de vergadering een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit.
19.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 19.1 bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt eenmalig een nieuwe stemming plaats als één of
meer stemgerechtigde leden dat eisen. Door de nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
19.3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
19.4 Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
19.5 Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen heeft gekregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen
de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte
stemmen hebben gekregen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan
beslist het Iot.
19.6 Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen
betreft, dan is dat voorstel verworpen.
19.7 Stemmingen over personen zijn schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter
besluit over een zaak schriftelijk te stemmen. Schriftelijke stemming gebeuren door
middel van ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigd lid hoofdelijke stemming verlangt.
19.8 Een stem kan persoonlijk op de vergadering worden uitgebracht en per schriftelijke
volmacht voor maximaal één stem.
Artikel 20 - Bijeenroeping algemene vergadering
20.1 De algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur. De
termijn voor oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, in uitzonderlijke situaties
tenminste zeven dagen.
20.2 Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd de
bepalingen van art. 15 en art. 21.
Artikel 21 - Statutenwijziging
21.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering. In de uitnodiging voor deze vergadering
wordt meegedeeld dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

21.2

21.3
21.4
21.5

Het bestuur moet tenminste veertien dagen voor de dag van de algemene vergadering
in het clubhuis ter inzage leggen een afschrift van het wijzigingsvoorstel. Bij de
uitnodiging voor de algemene vergadering wordt ook een afschrift van het
wijzigingsvoorstel gepubliceerd.
Wijzigingsvoorstellen moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend voor de
aanvang van de vergadering.
Voor een besluit tot statutenwijziging zijn tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen nodig.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 22 - Ontbinding
22.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
mits daartoe besloten wordt met twee/derde van de uitgebrachte stemmen op een
algemene vergadering, waarbij tenminste drie/vierde van alle stemgerechtigde leden
aanwezig is.
22.2 Als het vereiste aantal van drie/vierde van alle stemgerechtigde leden niet bij deze
vergadering aanwezig is, moet een volgende vergadering worden uitgeschreven. Op die
vergadering kan het besluit worden genomen door twee/derde van de dan aanwezige
stemgerechtigde leden.
22.3 Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering
te bepalen doelen. Dit gebeurd zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelen van
de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders
beslist, één en ander met inachtneming van wat door de wet wordt bepaald.
Artikel 23 - Huishoudelijk reglement
23.1 De algemene vergadering kan in een huishoudelijk reglement nadere regels geven.
23.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet (ook waar deze nietdwingend recht bevat) of met de statuten.
23.3 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten om van kracht te zijn, worden
vastgesteld in een algemene vergadering.
23.4 Bijzondere reglementen, orderegelingen en instructies worden gegeven, gewijzigd of
ingetrokken door het bestuur en zijn bij publicatie van kracht. Het bestuur legt hierover
verantwoording af op de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 24 - Slotbepaling
24.1 Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de
statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van
toepassing.
24.2 Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
24.3 Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

