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STATUTENWIJZIGING
73639/BE
Heden, zes maart tweeduizend twintig, verschenen voor mij, Mr.
Bert Tjaarda, notaris te Heerenveen:
1. mevrouw Anna Maria SLOOS, wonende te 8401 XD
Gorredijk, Trimbeets 22, geboren in Smallingerland op dertig
januari negentienhonderdtweeëntachtig, gehuwd met Birger
Mecklenburg, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer:
4489885708;
2. de heer Johannes Arjen Maria VERHALLEN, wonende te
8446 SC Heerenveen, Weegbree 42, geboren in Irupana op
zevenentwintig februari negentienhonderdvijfenzeventig,
gehuwd met Natasja Bos, zich legitimerende met een
paspoort, nummer: NW02P66J1.
te dezen handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van
het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
DUIKTEAM HEERENVEEN, statutair gevestigd te Heerenveen,
adres: Weegbree 42, 8446 SC Heerenveen, welke vereniging is
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40004567,
hierna te noemen: 'de vereniging', en als zodanig de vereniging
op grond van het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigende.
De comparanten, in aanmerking nemende:
- dat de vereniging is opgericht op acht mei negentienhonderd
achtentachtig;
- dat de leden in de oprichtingsvergadering en een vergadering
gehouden op negenentwintig mei negentienhonderd
achtentachtig de statuten hebben vastgesteld en hebben
besloten de statuten bij notariële akte te laten vastleggen;
- dat vervolgens de statuten zijn vastgelegd bij akte op
achtentwintig december negentienhonderd achtentachtig
verleden voor Mr. Herbert van Hoogdalem, destijds notaris te
Groningen;
- dat nadien de statuten niet zijn gewijzigd;
- dat de algemene ledenvergadering op vier juli tweeduizend
negentien heeft besloten de statuten de wijzigen;
verklaarden ter uitvoering van laatstgemeld besluit van de
algemene ledenvergadering dat de statuten van de vereniging
voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging is genaamd: Duikteam Heerenveen.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerenveen.
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DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel de duiksport te beoefenen en de
sport in de meest ruime betekenis van het woord te stimuleren.
MIDDELEN
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken met name door:
a. Het geven van leiding bij het oefeningen en het stimuleren
van de ontwikkeling van de leden in verband met de
duiksport;
b. Het beschikbaar krijgen van duikgebieden ter verwezenlijking
van het doel;
c. Het verkrijgen en in onderhoud houden van materialen nodig
voor het beoefenen van de duiksport;
d. Het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere
instellingen in binnen- en buitenland ter behartiging van de
duiksport in het algemeen en van de belangen van de leden
der vereniging daarbij in het bijzonder;
e. Het maken van propaganda voor de duiksport onder andere
door het uitvoeren van demonstraties en het verstrekken van
daartoe geschikte informatie;
f. Het organiseren van evenementen en trainingen en het
bezoeken van en verlenen van medewerking aan
tentoonstellingen.
Andere wettige middelen om het doel te bereiken zijn eveneens
toegestaan.
LEDEN
Artikel 4.
1. De vereniging kent ereleden, leden en aspirant-leden.
2. Ereleden zijn zij die door de algemene vergadering op
voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd naar
aanleiding van hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de
vereniging of van de duiksport in het algemeen. Ereleden
kunnen tevens aspirant-lid en/of lid zijn.
3. Aspirant-leden zijn zij die voor een periode van één jaar door
het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Zij die lid van de vereniging wensen te worden geven hiervan
schriftelijk of mondeling kennis aan het bestuur der
vereniging. Het bestuur kan degene die zich heeft aangemeld
toelaten als aspirant-lid voor een periode, “proeftijd”
genaamd, van één jaar.
Gedurende de proeftijd is het aspirant-lid gehouden tot het
voldoen van een contributie als door de algemene vergadering
is vastgesteld.
Gedurende deze termijn kan opzegging door het lid
respectievelijk het bestuur, geschieden met onmiddellijke
ingang, zonder dat daardoor de verplichting tot voldoening
van de contributie als hier bedoeld vervalt of verminderd.
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4. Na afloop van de hiervoor bedoelde proeftijd beslist het
bestuur over de toelating van de betreffende persoon tot lid
van de vereniging. De secretaris geeft van de beslissing
onverwijld schriftelijk kennis aan het aspirant-lid.
Bij niet toelaten kan de algemene vergadering als nog tot
toelating besluiten.
5. Het bij aanmelding verschuldigde inschrijfgeld wordt door de
algemene vergadering vastgesteld.
6. Zo spoedig mogelijk na het inschrijven worden aan het
betrokken lid of aspirant-lid de statuten en het huishoudelijke
reglement (voor zover aanwezig) ter hand gesteld. Ieder lid of
aspirant-lid wordt geacht van de inhoud daarvan kennis te
hebben genomen.
7. Aspirant- leden zijn verplicht zich op eigen kosten binnen drie
maanden na toelating als aspirant-lid aan een medische
keuring te onderwerpen.
De leden zijn verplicht zich op eigen kosten éénmaal per drie
jaar bij een leeftijd tot vijftig jaar of éénmaal per jaar bij een
leeftijd van vijftig jaar en ouder te onderwerpen.
Deelname aan activiteiten in en buiten verenigingsverband
geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
Deelnemers dienen zorg te dragen voor een adequate
duikuitrusting.
8. Het lidmaatschap van een lid loopt van aanmelding tot en met
eenendertig december of van één januari tot en met
eenendertig december.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid;
b. Door opzegging van het lid;
opzegging voor het volgende jaar kan enkel in
behandeling worden genomen als de opzegging schriftelijk
heeft plaatsgevonden voor één november van het lopende
jaar;
c. Door opzegging namens de vereniging;
dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan
de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
te voldoen, wanneer hij verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook 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.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
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Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging kan ten alle tijde geschieden met inachtneming
van een opzeggingstermijn van twee maanden. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige lid doet
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip
volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap
een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van
geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. 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 en
van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de
kennisgeving van een besluit beroep open op de algemene
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van
een besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.
7. In gevallen genoemd in het eerste lid sub d van dit artikel kan
het bestuur ook overgaan tot schorsing van ten hoogste drie
maanden indien het bestuur hiertoe voldoende termen
aanwezig acht om ontzetting te doen plaatsvinden.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 6.
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige
bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
verschillende bijdragen betalen.
Ereleden zijn gevrijwaard van het betalen van contributie.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen
van contributie en/of overige bijdragen te verlenen. Een
zodanig besluit wordt de betrokkene schriftelijk medegedeeld
waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van
het bedrag tot welke de vermindering wordt verleend bij
gebreke waarvan de volledige bijdrage is verschuldigd.
3. Alle op de invordering van contributie en overige aan de
vereniging te betalen bijdragen vallende kosten komen voor
rekening van de betrokkenen. De invordering van de geldende
buitengewone middelen zoals tussenkomst van een
deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.
HET BESTUUR
Artikel 7.
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1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering
vast te stellen aantal van ten minste drie leden. De
benoeming geschiedt uit de gewone leden, niet zijnde
ereleden of aspirant-leden. Het bestuur wijst uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Meerdere functies kunnen niet in één persoon worden
verenigd.
2. De bestuursleden worden gekozen normaliter in een
algemene vergadering gehouden in het najaar en wel voor
een periode van twee jaren. Een aftredend bestuurslid is
terstond herkiesbaar, mits het desbetreffend bestuurslid
alsdan nog actief deelneemt aan de duiksport.
Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgemaakt.
De secretaris treedt niet af in hetzelfde jaar waarin de
voorzitter en de penningmeester zijn afgetreden.
Voordracht tot voorzieningen in bestuursvacatures wordt
gedaan door het bestuur of door ten minste vijf leden. Geen
enkele voordracht heeft een bindend karakter.
3. Ingeval van voorziening in een tussentijdse vacature wordt
het door het bestuur samengestelde rooster van aftreden in
zoverre aangepast dat het nieuw benoemde bestuurslid zo
mogelijk twee jaar zitting heeft in het bestuur.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8.
1. Elk bestuurslid kan ten alle tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die
termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de
vereniging;
b. Door bedanken.
3. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt
tevens in schorsing als bestuurslid.
De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door ontslag eindigt door verloop van
die termijn.
BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is
het bestuur belast met het bestuur van de vereniging.
2. Ingeval van vacature in het bestuur blijft het bestuur bevoegd
doch neemt onverwijld maatregelen ter voorziening in de
vacature.
3. Het bestuur is bevoegd onder haar taak te doen uitvoeren
door commissies die door het bestuur uit de leden worden
benoemd.
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4. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene
vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden een beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen
een bedrag te boven gaande dat jaarlijks door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
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 ontvangen of verstrekken van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van
een aan de vereniging verleend bankkrediet of het ter
leen verstrekken aan een bankinstelling voor de
looptijd van maximaal twee jaren;
d. Het aangaan van dadingen;
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het
voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
hetzij door de voorzitter en secretaris of penningmeester
tezamen handelende, hetzij door de secretaris en
penningmeester tezamen handelende.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 10.
1. Het bestuur vergadert ten minste één maal in de drie
maanden.
2. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een
bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht een
bestuursvergadering bijeen te roepen op verzoek van ten
minste twee bestuursleden.
3. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald
onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van ten
minste één bestuurslid.
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4. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een
aan de orde zijnde onderwerp te sluiten tenzij het bestuur
anders besluit.
5. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende
stem.
6. De secretaris houdt de notulen bij tenzij het bestuur besluit te
volstaan met een besluitenlijst.
De notulen casu quo besluitenlijst worden door het bestuur
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.
7. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de
inhoud van het besluit niet beslissend.
BOEKJAAR
Artikel 11.
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met
eenendertig december daaropvolgend.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering
uitgeschreven. Een algemene vergadering wordt voorts
gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het
bestuur of op schriftelijk verzoek van één/tiende van het
gewone leden. De vergaderingen worden gehouden te
Heerenveen.
2. Ieder lid, erelid en aspirant-lid heeft toegang tot de algemene
vergadering en heeft de bevoegdheid al daar het woord te
voeren en voorstellen te doen.
3. Ieder gewoon lid heeft één stem. Een gewoon lid kan zijn
stem slechts in persoon uitbrengen.
Bij staking van stemmen is het voorstel afgewezen.
AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13.
1. De agenda van de algemene vergadering te houden in het
najaar, hierna te noemen: de jaarvergadering, bevat ten
minste de volgende punten:
a. Verkiezing van bestuursleden;
b. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. Rekeningen en verantwoording door het bestuur over haar
beleid zoals in het afgelopen jaar is gevoerd;
d. Verslag van de bevindingen van de kascommissie;
e. Benoeming van de kascommissie;
een kascommissie bestaat uit twee personen die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur; zij worden door en
uit de leden benoemd; vereist het onderzoek van de
rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis dan kan de kascommissie zich door een
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deskundige, zulks op kosten van de vereniging, doen
bijstaan.
2. De agenda van een algemene vergadering wordt in overigens
door het bestuur vastgesteld met inachtneming van hetgeen
in dit artikel is bepaald.
3. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden of zoveel
minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de
stemmen en een algemene vergadering uit te brengen is het
bestuur verplicht een opgegeven punt op de vergadering te
plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen ten minste
tien dagen voor de algemene vergadering, de dag van
ontvangst en van vergadering niet mede gerekend.
4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen
niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde dag dan kan het
bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te
plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld
schriftelijk mededeling aan de leden.
Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden dan kan de
algemene vergadering besluiten het opgegeven punt in
behandeling te nemen.
5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt
genomen zal het punt op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering worden geplaatst.
BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de
secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke
kennisgeving welke aan de leden wordt toegezonden ten
minste twee weken voor het houden van een vergadering, de
dag van oproeping en vergadering niet mede gerekend.
2. Aspirant-leden en ereleden kunnen van het houden van een
algemene vergadering op de hoogte worden gesteld op een
door het bestuur te bepalen wijze.
3. De kennisgevingen bevat de vermelding van tijd en plaats van
de te houden vergadering alsmede de agenda van de
vergadering.
4. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 13 lid 2 binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze als
bepaald in de eerste lid van dit artikel.
De verzoekers bepalen alsdan zelf op welke wijze de aspirantleden en ereleden van de vergadering op de hoogte worden
gebracht.
5. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen
te roepen op de wijze als in het voorgaande lid is bepaald
kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in een
in Heerenveen veel gelezen dagblad.
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
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Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt
één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin
zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een andere door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering
worden ondertekend.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is
beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het
eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigd
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
verkiezing van personen dan is het verworpen.
Stemming over personen geschiedt met gesloten en
ongetekende briefjes. Indien bij stemming over personen de
stemmen staken vindt een herstemming plaats over die twee
personen die in de eerste stemming de meeste stemmen op
zich hebben verenigd.
Indien ook dan de stemming staakt is geen besluit tot stand
gekomen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van de algemene
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vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan moeten ten minste acht dagen voor de vergadering
een afschrift voor het 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 gezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een
notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING
Artikel 18.
1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten
op dezelfde wijze als in het voorgaande artikel van de
statuten is vastgesteld onder voorwaarde dat de vergadering
wordt bijgewoond door ten minste drie/vijfde van de
stemgerechtigde leden. Is dat aantal niet aanwezig dan wordt
een tweede vergadering uitgeschreven te houden binnen zes
weken doch na twee weken na de eerste vergadering waarop
wettige besluiten kunnen worden genomen ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Het bepaalde in het vorige artikel is voorzover mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het batig
saldo na vereffening vastgesteld bij besluit van de algemene
vergadering.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet
ook waar die geen dwingend recht bevat noch met deze
statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 20.
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
SLOTVERKLARING
In verband met de wijziging van artikel 11 loopt het huidige
boekjaar door tot eenendertig december van dit jaar (verlengd
boekjaar).
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
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WAARVAN AKTE is verleden te Heerenveen op de datum, in het
hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door
de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

