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STATUTEN ROEIVEREENIGING WILLEM III 

 

NAAM, ZETEL, DUUR 

Artikel 1.  

1. De vereniging draagt de naam: Roeivereeniging Willem III en heeft haar zetel te Amsterdam; 

zij  is opgericht op twee en twintig augustus achttienhonderd twee en tachtig.  

2.  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

DOEL  

Artikel 2.  

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de roeisport. De 

vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door 

a. het verwerven en instandhouden van de benodigde accommodatie; 

b. het verwerven en instandhouden van een vloot; 

c. de roeivaardigheid van de leden te bevorderen; 

d. het deelnemen aan en zonodig zelf organiseren van roeiwedstrijden en roeitochten;  

e. zich aan te sluiten bij regionale en nationale organisaties de roeisport betreffende; 

f. alle andere wettige middelen. 

   

LEDEN EN DONATEURS 

       Artikel 3.  

1.  De vereniging kent leden; dit zijn:  

a ereleden; 

  b leden van verdienste 

c seniorleden; 

d juniorleden; 

e jeugdleden; 

Naast leden kent de vereniging ook donateurs. 

 

2.a. Erelid is degene die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd op grond van                                                                                     

     zijn bijzondere verdienste voor de vereniging, zulks op voorstel van  het bestuur of van vijf                             

  en twintig stemgerechtigde leden.  

  b. Lid van verdienste is degene, die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd op 

grond  van zijn verdienste voor de vereniging, zulks op voorstel van het bestuur of van vijf 

en twintig  stemgerechtigde leden. 

      c. Seniorlid is degene, die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar heeft 

bereikt en is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 of degene die bij het begin 

van een kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en voorheen reeds juniorlid 

was. 

 d. Juniorlid is degene die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van veertien jaar heeft 

bereikt en is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 of degene die bij het begin 

van een kalenderjaar de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt en voorheen reeds jeugdlid 

was. 

      e. Jeugdlid is degene, die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van veertien jaar nog    

 niet heeft bereikt en is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. 
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f. Donateur is degene die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur              

is toegelaten. De donateur -geen lid zijnde -steunt de vereniging met een financiële bijdrage      

waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 4.  

1. Degene die als lid wil worden toegelaten geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris of 

de ledencommissaris. De opgave bevat tenminste de voornamen, naam, adres, geboortedatum 

en voorts die gegevens welke voor de bepaling van de contributie van belang zijn. Voor 

minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.  

2. Het bestuur beslist of een kandidaat als lid wordt toegelaten.  

3. De secretaris geeft van een beslissing tot het niet toelaten schriftelijk kennis aan de kandidaat. 

4. Indien een kandidaat niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van 

kennisgeving een beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk 

worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende 

algemene vergadering. 

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet over draagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te 

worden verkregen. 

 

Artikel 5 

Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. 

 

Artikel 6. 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een door het bestuur vast te stellen periode, 

wanneer het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of zijn of haar  

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

zullen kunnen schaden. Gedurende de periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het 

lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 7.  

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden;  

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden:  

1. wanneer een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap te 

         voldoen;                                                                      

2. zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;  

3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te                         

 laten 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, alsmede  bij het onherroepelijk worden van de sancties, die 

op grond van het Dopingreglement en/of  tuchtreglement van de KNRB aan hem of haar 

zijn opgelegd.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met inachtneming van 

een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap 
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kan onmiddellijk  door de vereniging worden beëindigd, indien van haar redelijkerwijs niet 

verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op 

het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn 1idmaatschap een besluit waarbij de 

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te 

sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur dan wel door een besluit van de 

algemene vergadering.  

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond van artikel 7 lid 1 sub c ad 2 en 

artikel 7 lid 1 d, staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van 

het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld, waarbij hij tevens op de 

mogelijkheid van beroep wordt gewezen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 

Artikel 8. 

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht 

om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging 

gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken 

reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur 

zijn, of zullen worden vastgesteld. 

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de 

algemene vergadering. Ereleden betalen desgewenst geen contributie; in bijzondere gevallen 

kan het bestuur aan leden van verdienste ontheffing van contributiebetaling verlenen. Tevens 

kan de algemene vergadering besluiten dat bij aanvang van het lidmaatschap een door haar 

vast te stellen entreegeld verschuldigd is.  

 

BESTUUR.  

Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit zeven of negen personen.  

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden van de 

vereniging benoemd. 

De verkiezing van de bestuursleden geschiedt onder aanwijzing van de funktie, welke zij in 

het bestuur zullen bekleden. 

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe redenen 

heeft. 

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.  

5. De leden van het bestuur worden gekozen door een periode van drie jaren, behoudens het 

bepaalde van lid 4 van dit artikel. 

Jaarlijks treden tenminste twee leden van het bestuur af volgens rooster. Zij zijn eenmaal 

terstond herkiesbaar, behalve voor de funkties voorzitter, secretaris en penningmeester, voor 

welke funkties men tweemaal terstond kan worden herkozen, een en ander met dien 

verstande, dat de funkties van de overige leden, na elkaar of afzonderlijk, voor ten hoogste zes 

achtereenvolgende jaren kunnen worden vervuld en de funktie van voorzitter, die van 
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secretaris of die van penningmeester voor ten hoogste negen achtereenvolgende jaren. 

In een vacature van voorzitter, secretaris of penningmeester kan ook een zitting hebbend of 

aftredend lid van het bestuur worden gekozen, in welk geval diens mandaat slechts in dier 

voege kan worden verlengd, dat hij gedurende ten hoogste twaalf achtereenvolgende jaren in 

het bestuur zitting kan hebben. Een, in de plaats van een tussentijds afgetreden lid van het 

bestuur, nieuwgekozen lid krijgt zitting voor de verdere duur van de periode, waarvoor het 

afgetreden lid van het bestuur was gekozen.  

6. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun funktie terstond. 

7. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, 

eindigt door verloop van die termijn. 

8. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing als 

bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het 

bestuurslidmaatschap.  

9. Indien ten gevolge van tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 

genoemde aantal personen is gedaald, blijft het bestuur desondanks volledig bevoegd.  

In de vervulling van de vacatures wordt uiterlijk binnen vier maanden voorzien. 

 

Artikel 10. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en de secretaris 

vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.  

Voor het beschikken over bank- en girosaldi, is de handtekening van de voorzitter en 

penningmeester vereist.  

2. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en 

verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring 

van de algemene vergadering.  

 

Artikel 11 

1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, doch is 

verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. 

2. De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te 

plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.  

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die 

door de voorzitter en de secretaris na vaststelling worden ondertekend. In afwijking van 

hetgeen dienaangaande de wet bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de 

totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.  

5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur worden gegeven.  

 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 

Artikel 12. 

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt. binnen drie maanden na af loop van het verenigingsjaar 

een algemene vergadering gehouden. Deze vergadering kan evenwel de genoemde termijn 

voor ieder jaar afzonderlijk verlengen. 

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of 
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van het bestuur, of op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd 

zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen. 

3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.  

4. Ieder lid heeft het recht daar het woord te voeren en voorstellen te doen. 

5. Ieder lid  kan op de algemene vergadering twee stemmen uitbrengen met uitzondering van 

junior- en jeugdleden die één stem kunnen uitbrengen.  

6. Donateurs hebben het recht tot toegang van de algemene vergadering en aan hen kan 

desgevraagd het woord gegeven worden; stemrecht hebben zij niet. 

 

Artikel 13. 

1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: 

a. verkiezing van bestuursleden;  

b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;  

c. rekening en verantwoording door het bestuur van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde 

bestuur, zulks onder overlegging van de benodigde bescheiden; 

d. de benoeming van een kascommissie bestaande uit tenminste drie leden.  

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende 

gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht 

een opgegeven onderwerp op de agenda te plaatsen mits een zodanig verzoek wordt 

ontvangen uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en die 

van de vergadering niet meegerekend. 

3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid moet een voorstel tot statutenwijziging 

tenminste twee maanden voor de algemene vergadering worden ontvangen, wederom de dag 

van ontvangst en die van de vergadering niet meegerekend.  

 

Artikel 14. 

1. Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeen geroepen. De oproep geschiedt in                                       

het verenigingsorgaan en op de website van de vereniging  

2. De termijn van oproepen bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de oproep en die van 

de vergadering niet meegerekend. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

3. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 12 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt 

gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan op de wijze als bepaald in het 

eerste lid van dit artikel. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering  bijeen te roepen 

op de wijze als in het eerste lid van dit artikel is bepaald, kunnen zij de vergadering bijeenroepen 

middels een advertentie in een in Amsterdam veelgelezen dagblad. 

 

 

 

Artikel 15. 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. 

Ontbreken zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger, dan treedt een van de bestuursleden, 

door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.  

2. Zij die een vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het 

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter 

kennis van de leden gebracht. 
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Artikel 16. 

1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met 

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

3 Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 

wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de 

uitgebrachte stemmen hebben verkregen en degene verkozen, die bij de tweede stemming de 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien ook bij die tweede 

stemming de stemmen staken beslist het lot. 

3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 

verworpen. 

4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle overige stemmingen geschieden 

mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de 

stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een 

stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

5. Een algemene vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, wanneer tenminste 

zoveel leden aanwezig zijn, die tezamen honderd stemmen kunnen uitbrengen. 

 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 17. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit 

van een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vier weken voor de 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 afloop van de dag waarop de 

vergadering wordt gehouden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste zoveel leden aanwezig zijn, als 

tezamen bevoegd zijn twee/derde gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te 

brengen.. 

4. Indien niet zoveel leden aanwezig zijn, als tezamen bevoegd zijn twee/derde gedeelte van de 

stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, dan wordt binnen vier weken daarna 

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 

leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 

geldig uitgebrachte stemmen.  

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

opgemaakt. 

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde 

statuten neder leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. 
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ONTBINDING.  

Artikel 18. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 

bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo aangewend voor 

een door de algemene vergadering aan te wijzen doel, hetwelk, zo mogelijk, het meest met het 

doel van de vereniging overeenstemt. 

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd, geschiedt de vereffening 

door het bestuur.  

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

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

reglementen voor zover moge1ijkvan kracht. In de stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moeten de woorden "in liquidatie" aan haar naam worden toegevoegd. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 19. 

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent die 

onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt; het thans van kracht zijnde 

huishoudelijk reglement blijft van kracht, met uitzondering van die onderwerpen, vermeld in 

het huishoudelijk reglement, welke thans zijn geregeld in de onderhavige statuten.  

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de 

wet of met deze statuten.  

 

DOPING- EN TUCHTREGLEMENT 

Bepaling voortkomend uit het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond 

Artikel 20 

Het lid is verplicht om: 

1.het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement 

  van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond(KNRB), zoals die thans luiden of te eniger tijd  

in gewijzigde vorm luiden, op hem/haar te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen  

na te leven en om –indien vereist- aan de uitvoering van die bepalingen zijn / haar      

medewerking te verlenen; 

2.ingeval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of tuchtreglement 

   van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hem/ 

    haar van het Dopingreglement en/of tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in 

   of vanwege de statuten van de KNRB te aanvaarden; 

3.de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hem / haar 

 Worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en 

4.te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap 

    

De op grond van het Dopingreglement en/of tuchtreglement aan een lid van de vereniging  

opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor 

ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de vereniging zoals vermeld in artikel 7 sub d. 
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De comparant is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE, 

welker inhoud zakelijk is opgegeven aan de comparant, in minuut is verleden te Amsterdam, op 

de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Deze akte is ondertekend door de comparant en mij, 

notaris, onmiddellijk na haar beperkte voorlezing, aan gezien de comparant na de zakelijke 

opgave heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op haar 

volledige voorlezing geen prijs te stellen. 

 

4 februari 2012  


