STATUTEN

Artikel 1
NAAM EN ZETEL
De Vereniging draagt de naam: SCHEEPS-MODELBOUW VERENIGING RIDDERKERK
en heeft haar zetel in Ridderkerk.
Artikel 2
DUUR
De Vereniging is opgericht op zestien maart negentienhonderd zes en zeventig en aangegaan
voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
LEDEN
1.

2.

De vereniging kent;
a. ereleden;
b. werkende leden;
a. jeugdleden;
a. donateurs;
ad a. Ereleden worden door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, bij
besluit genomen met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, als
zodanig benoemd wegens buitengewone, aan de vereniging bewezen diensten
Ereleden betalen geen contributie doch hebben overigens dezelfde rechten en
verplichtingen als werkende leden.
ad b. Werkende leden zijn personen die de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben en
door het bestuur na schriftelijke aanmelding als zodanig zijn aangenomen.
Zij zijn op alle vergaderingen stemgerechtigd.
ad c. Jeugdleden zijn personen in de leeftijd van veertien tot zestien jaar, die door het
bestuur na schriftelijke aanmelding als zodanig zijn aangenomen. Zij zijn niet
stemgerechtigd, kunnen wel een adviserende stem uitbrengen en hebben overigens
dezelfde rechten en verplichtingen als werkende leden.
ad d. Donateurs zijn zij, die aan de Vereniging een jaarlijkse door de algemene
vergadering vast te stelen, geldelijke bijdrage betalen. Zij hebben het recht de
ledenvergaderingen en andere door het bestuur te bepalen activiteiten bij te wonen,
doch zijn niet stemgerechtigd.
Een verzoek om toelating als werkend of jeugdlid wordt bij de secretaris ingediend,
waarna het bestuur over de toelating beslist.
Indien iemand niet wordt toegelaten kan hij niet in beroep bij de algemene vergadering.
Een verzoek om toelating van een minderjarige dient voorzien te zijn van de schriftelijke
toestemming van diens wettelijke vertegenwoordiger.
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Artikel 4
DOEL
De vereniging stelt zich ten doel een band te leggen tussen hen, die zich willen beoefenen en
zich trachten te bekwamen in de scheepsmodelbouw in het bijzonder en verschillende takken
van de modelbouw in het algemeen.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van contactavonden,
lezingen, demonstraties, tentoonstellingen, het uitschrijven van wedstrijden, samenwerking
met andere verenigingen die hetzelfde doel beogen en andere wettige en geoorloofde
middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 5
GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van werkende leden;
b. contributie van jeugdleden;
c. inschrijfgelden;
d. ontvangsten van donateurs;
e. andere ontvangsten;
Artikel 6
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKENDE EN JEUGDLEDEN
1.

2.

3.

Ieder lid betaalt jaarlijks een contributie en bij zijn toelating als lid eenmalig een
inschrijfgeld, welke telken jare door de algemene vergadering worden vastgesteld.
De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie en/of
inschrijfgeld betalen.
Ieder lid is gehouden de verplichtingen en geboden, voortvloeiende uit deze statuten, uit
de reglementen van de vereniging, uit rechtsgeldige besluiten van de algemene
vergadering, het bestuur en andere organen na te komen.
Bij reglement en krachtens besluit van de algemene vergadering kunnen meerdere
verplichtingen worden opgelegd.
Artikel 7
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1.

Het lidmaatschap eindigt:
a. wegens overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
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2.

3.

4.

d. door ontzetting door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Deze kan
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van
het verenigingsjaar, uiterlijk op een en dertig december, en gaat in op een januari direct
daaropvolgend.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt b1ijft niettemin de
jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij anders vermeld in het
Huishoudelijk Reglement of door het bestuur anders wordt besloten
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 8
BESTUUR

1.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige leden die door
en uit de leden worden benoemd.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De functies van secretaris, penningmeester,
algemeen adjunct en commissaris worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
Elke twee jaar treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te
stellen rooster. Bij het opstellen van het rooster probeert men zoveel mogelijk te
bewerkstelligen dat de zittingsduur voor ieder bestuurslid gelijk is.
Iedere bestuurder is te allen tijde herkiesbaar.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging;
d. door onder curatele stelling;
e. door ontslag;
f. door periodiek aftreden volgens rooster;
3. In een tussentijds ontstane vacature wordt voorzien op de eerstvolgende
ledenvergadering. Wie in een tussentijds ontstane vacature wordt benoemd neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Bij een tussentijds ontstane
vacature en indien het aantal bestuursleden daalt beneden het in lid 1 genoemde aantal
blijft het bestuur bevoegd. In het laatste geval dient echter binnen zes weken een
ledenvergadering gehouden te worden ter benoeming van nieuwe bestuurders.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de
ledenvergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
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Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur uit de leden worden benoemd. Als
voorzitter van een commissie treedt een bestuurslid op.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen of van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar
verbindt.
Het bestuur heeft de goedkeuring van de ledenvergadering nodig voor:
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van
investeringen een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag of
waarde te boven gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoir
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen
uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
3. De voorzitter en een ander bestuurslid tezamen vertegenwoordigen de Vereniging in en
buiten rechte.
Artikel 10
LEDENVERGADERING
1.

2

3.

4.

Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls dit krachtens de statuten vereist is of
het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende
gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 11.
Toegang tot de ledenvergadering hebben alle niet geschorste leden, jeugdleden, ereleden
en donateurs van de vereniging.
Over toelating van andere dan de in de vorige zin bedoelde personen beslist het bestuur.
Ieder werkend en erelid heeft één stem.
Een lid mist stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn
bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.
Voor zover de statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van de ledenvergadering
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genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
Artikel 11
BIJEENROEPING LEDEN-VERGADERING
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens een door het bestuur bij te
houden ledenregister.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Ieder lid dient zijn juiste
adres door te geven aan het bestuur.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 13 en in artikel 14.
Artikel 12
JAARVERGADERING
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Elk jaar in de maand maart wordt een
ledenvergadering gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar opgestelde jaarverslag;
b. de rekening en verantwoording door het bestuur van het in het afgelopen jaar gevoerde
bestuur, zulks onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten;
c. verslag van de kascommissie ten aanzien van de sub b genoemde bescheiden;
d. voorziening in bestuursvacatures in verband met periodiek aftreden;
e. benoeming van een kascommissie voor het lopende jaar die uit tenminste twee leden
dient te bestaan, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; ieder jaar dient één lid
van de kascommissie af te treden; de kascommissie houdt toezicht op en controleert de
kas en alle bijbehorende bescheiden.
Artikel 13
STATUTENWIJZIGING
1.

2.

3.

In de statuten en de reglementen van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van
de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen
van de statuten of een reglement zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
wijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan
alle leden toegezonden.
Een besluit tot wijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
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Artikel 14
ONTBINDING
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering, die speciaal
tot dit doel is bijeengeroepen, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der
geldig uitgebrachte stemmen. Op deze vergadering dient tenminste drie/vierde gedeelte van
de werkende leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn.
Is niet drie/vierde van de werkende leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, 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
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
Een eventueel batig saldo na vereffening is bestemd voor een liefdadig doel, te bepalen door
de ledenvergadering die het besluit tot ontbinding genomen heeft.
De vereffening dient te geschieden door het bestuur met inachtneming van de wettelijke
bepalingen.
Artikel 15
REGLEMENTEN
De ledenvergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement, vaarreglement en andere
reglementen vast te stellen, welke niet in strijd mogen zijn met deze statuten. Het bepaalde in
artikel 13 is van overeenkomstige toepassing
Artikel 16
SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin noch deze statuten, noch een reglement, noch de wet voorziet, beslist
het bestuur.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van
SCHEEPS-MODELBOUW VERENIGING RIDDERKERK
gevestigd te Ridderkerk

Artikel 1
DAGELIJKS BESTUUR
De voorzitter, secretaris, penningmeester en de algemeen adjunct vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken in de vereniging. Elk lid van
het dagelijks bestuur en van de kascommissie heeft te allen tijde recht op inzage in alle
boeken en bescheiden de vereniging betreffende die bij een (ander) (bestuurs-) lid berusten.
Artikel 2
BESTUUR
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Indien in een bestuursfunctie moet worden voorzien is het bestuur verplicht een kandidaat
voor te stellen.
Uiterlijk op de vergadering waarin tot de benoeming overgegaan zal worden kan een
kandidaat worden voorgedragen door tenminste vijf leden of zoveel minder leden als
tezamen uitmaken een/tiende gedeelte van het totaal aantal leden. Een kandidaat dient te
hebben verklaard dat bij een eventuele benoeming zal aanvaarden
Een bestuurder blijft, voor zover mogelijk, in functie totdat zijn opvolger is benoemd.
Het bestuur is bevoegd de-leden-bindende besluiten te nemen, mits deze niet in strijd zijn
met de statuten of reglementen.
Dergelijke besluiten hebben nimmer terugwerkende kracht en treden in werking op zijn
vroegst op het moment dat zij ter kennis zijn gebracht van de leden die zulks aangaat.
Het bestuur is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
De balans en de staat van baten en lasten dienen tenminste tien jaren lang te worden
bewaard.
Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin tenminste de
helft van het aantal bestuursleden aanwezig is en alsdan met volstrekte meerderheid van
stemmen. Indien in een bestuursvergadering de stemmen staken, is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Elk bestuurslid kan tijdens zijn zittingsperiode die is vastgelegd in het roulatieschema
maximaal 2 maal herkozen worden, hierna dient hij plaats te maken voor een nieuw
bestuurslid. Indien gewenst kan het betreffende lid na één jaar bij een ledenvergadering
zich opnieuw aanmelden voor een bestuursfunctie.
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Artikel 3
VOORZITTER
De voorzitter leidt de vergadering en regelt daar de te verrichten werkzaamheden. Hij heeft
het recht de beraadslagingen te sluiten, doch is verplicht deze weer te openen indien de
meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden daartoe de wens te kennen geeft.
Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging der Vereniging de woordvoerder van het bestuur.
Hij tekent tezamen met de secretaris de notulen van elke ledenvergadering en andere stukken,
waarop zijn handtekening vereist is; hij kan alle uitgaande stukken van de vereniging zo hij
dit nodig oordeelt, mede ondertekenen.
De ondertekening van de notulen kan slechts geschieden nadat zij staande de vergadering of
in de eerstvolgende vergadering zijn vastgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering.
Bij zijn belet of ontstentenis treedt de tweede voorzitter of één der overige bestuursleden in
zijn plaats.
Artikel 4
SECRETARIS
De secretaris is belast met de briefwisseling en de ledenadministratie der Vereniging alsmede
met de archivering.
De briefwisseling voert hij in naam van en zo mogelijk in overleg met het bestuur. Hij
ondertekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht daarvan kopie te houden.
Hij maakt en ondertekent tezamen met de voorzitter de notulen van elke vergadering, roept
deze bijeen, draagt zorg voor het jaarverslag en houdt een volledig ledenregister bij.
Hij heeft het beheer over het archief en zorgt ervoor dat bestuursbesluiten en dergelijke ter
kennis van de leden wordt gebracht.
Artikel 5
PENNINGMEESTER
Do penningmeester voert het geldelijk beheer.
Alle ontvangsten en uitgaven geschieden door hem, waarvan hij nauwkeurig boek houdt.
Hij is aansprakelijk voor zijn beheer, tenzij in bijzondere gevallen de algemene vergadering
anders beslist. Het bestuur kan verlangen dat hij zekerheid stelt. Hij brengt op de jaarlijkse
algemene vergadering een kasverslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
Hij is verplicht elk bestuurslid en elk lid van de kascommissie alle gevraagde inlichtingen
omtrent zijn beheer te verstrekken.
Hij is voorts verplicht alle gelden boven € 400,-- in bewaring te geven bij een door het bestuur
aan te wijzen bankinstelling.
Bij het beschikken over de bankrekening zijn steeds de handtekeningen vereist van de
penningmeester en die van een ander bestuurslid.
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Artikel 6
LEDEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alleen leden van de Vereniging kunnen aan door haar georganiseerde evenementen
deelnemen, respectievelijk haar lezingen, cursussen en dergelijke bezoeken. De
Vereniging zal zoveel mogelijk streven naar uitbreiding van haar ledental onder meer
door één- of tweemaal per jaar een voor alle leden, eventuele aspirant-leden en
belangstellenden toegankelijke propagandabijeenkomst of een open evenement uit te
schrijven.
Wie als lid der Vereniging is aangenomen ontvangt van de secretaris een exemplaar van
de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Vaarreglement. Men is pas lid na
betaling van de contributie,
De leden geven van hun adresverandering kennis aan de secretaris, Het bestuur en/of de
vereniging is niet
aansprakelijk voor nadelige gevolgen, welke ontstaan doordat een lid niet aan het in dit
lid bepaalde heeft voldaan.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts tegen het einde van het kalenderjaar
geschieden, doch uiterlijk op 31
december en gaat in op 1 januari direct daaropvolgend. Zij die hun lidmaatschap te laat
doch nog voor 31 januari
opzeggen, zijn de contributie voor de volgende 6 maanden verschuldigd.
Een lid ten aanzien van wie het vermoeden bestaat van een of meer redenen tot ontzetting
uit het lidmaatschap of tot opzegging namens de vereniging, kan door het bestuur of door
een ledenvergadering worden geschorst. Na de schorsing blijven de verplichtingen van
het bedoelde lid bestaan.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een opzegging of
ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de schorsing is het lid
niet bevoegd haar rechten als lid uit te oefenen.
De contributie gaat in na de maand, waarin men zien als lid heeft aangemeld en dient
over het resterende deel van het jaar over even zo veel maanden betaald te worden.
De contributie dient bij vooruitbetaling voldaan te worden per maand, per kwartaal, per
halfjaar of per jaar.
Het bestuur wordt geacht een lidmaatschap te hebben opgezegd indien een lid een
achterstand van 12 maanden heeft in de betaling van de contributie.
Artikel 7

REGLEMENT
Ten behoeven van de varende leden bestaat het Vaarreglement.
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Artikel 8
LEDENVERGADERINGEN
1.
2.
3.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken wordt mondeling
gestemd.
Indien de stemmen staken over een voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen.
Indien bij de verkiezing van personen geen der kandidaten de volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, zal een herstemming plaatsvinden.
Degene die bij de herstemming de meeste stemmen heeft verkregen, is verkozen.
Artikel 9

KASCOMMISSIE
De kascommissie is verplicht tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als zijzelf of
tenminste 15 leden dit
nodig achten, de kas en de bijbehorende boeken van de kas te controleren
Artikel 10
SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin noch de statuten noch de wet noch dit reglement noch een ander
reglement voorziet, beslist het bestuur.
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