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STATUTENWIJZIGING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
met zetel in Amsterdam

Heden, ** tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Daniel Olivier Ohmann,
notaris te Wassenaar, verschenen:
**
De comparant, handelend als gemeld, heeft verklaard dat:
a.

de Algemene vergadering van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT
VERBOND, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 3528 BE Utrecht,
Orteliuslaan 1041, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
40531714, hierna te noemen: 'de Vereniging', in een op ** gehouden
vergadering met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen heeft
besloten om bij dezen:
i.

de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, en

ii.

de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke
besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in
voormelde vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt
gehecht;

b.

de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij notariële akte,
verleden op tweeëntwintig juli tweeduizend twintig (22-07-2020) voor mr.
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P.H.B. Gorsira, notaris te Wassenaar.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte
geheel te wijzigen als volgt:
STATUTEN.
Hoofdstuk I.
Artikel 1 - Naam, zetel en verenigingsjaar. Ere-voorzittende verenigingen.
1.

De vereniging draagt de naam:
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
De vereniging wordt hierna en in reglementen aangeduid als
"het Watersportverbond".

2.

Het Watersportverbond, opgericht in achttienhonderd negentig onder de naam
"Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België", was van
negentienhonderd negentien tot negentienhonderd drieëntwintig genaamd
"Verbonden Zeilvereenigingen", droeg tot negenentwintig juni
negentienhonderd zeventig de naam "Koninklijke Verbonden Nederlandsche
Watersport Vereenigingen", en draagt sedert laatstgemelde datum de huidige
naam.

3.

De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

4.

Het verenigingsjaar (Watersportverbondsjaar) loopt van één januari tot en met
éénendertig december.

5.

De Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging en de Koninklijke
Zeilvereeniging Oostergoo zijn Ere-voorzittende verenigingen van het
Watersportverbond.

Artikel 2 -Doel.
1.

Het doel van het Watersportverbond is het behartigen van de belangen van de
watersport en het bevorderen van de mogelijkheden voor het uitoefenen van
de watersport.
Onder “watersport” wordt verstaan:
-

de recreatiesport;

-

de wedstrijdsport met betrekking tot zeilen, boardsports en kanovaren;
en
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2.

de topsport met betrekking tot zeilen, boardsports en kanovaren.

Het Watersportverbond tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.

het bevorderen van een goede beoefening van de watersport (waaronder
mede - maar niet uitsluitend - wordt verstaan het verzorgen van
opleidingen);

b.

het reglementeren en coördineren van de zeilwedstrijd-, de
boardsportswedstrijd-, en de kanowedstrijdsport in Nederland en het
hiervoor (doen) uitschrijven van wedstrijden waaronder nationale
kampioenschapswedstrijden, alsmede internationale wedstrijden;

c.

het geven van adviezen aan overheden en het bij hen aandringen op
verbeteringen in zaken welke de watersport betreffen;

d.

het reglementeren en coördineren van toertochten;

e.

het ondersteunen en adviseren van de leden van het Watersportverbond,
de daarbij aangesloten leden en de buitengewone leden-rechtspersonen,
als bedoeld in Artikel 9;

f.

het behartigen van de rechten en belangen van de leden van het
Watersportverbond en de daarbij aangesloten leden;

g.

het samenwerken met instellingen in binnen- en buitenland die hetzelfde
doel beogen;

h.
3.

het gebruik maken van alle andere wettige middelen.

Het Watersportverbond neemt bij zijn functioneren de aanbevelingen voor
goed sportbestuur in acht.

Hoofdstuk II.
Artikel 3 - Organen van het Watersportverbond.
Het Watersportverbond kent de volgende organen:
-

de Algemene vergadering;

-

het Bestuur;

-

de Tuchtraad;

-

de Beroepsraad;

-

de Zeilraad;

-

de Financiële Commissie;

-

de aanklager en de rechtsprekende commissies van het Instituut
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Sportrechtspraak.
De organen van het Watersportverbond hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid.
Hoofdstuk III.
Artikel 4 - Leden.
1.

Leden van het Watersportverbond kunnen zijn binnen het Koninkrijk der
Nederlanden gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
("leden-verenigingen") die de doelstellingen genoemd in Artikel 2
onderschrijven. Nadere criteria voor de toelating van leden kunnen worden
opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

2.

Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
van het Watersportverbond zijn opgenomen.

Artikel 5 - Toelating van leden.
1.

Het Bestuur besluit over de toelating van een lid.

2.

Bij niet toelating tot lid kan de Algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.

Artikel 6 - Aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen.
1.

Leden van het Watersportverbond zijn verplicht:
a.

de statuten en de reglementen van het Watersportverbond, alsmede de
besluiten van één van zijn organen als bedoeld in Artikel 3 na te leven;

b.

de belangen van het Watersportverbond of van één van zijn organen en
van de watersport in het algemeen niet te schaden;

c.

alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van het
Watersportverbond voortvloeien of welke het Watersportverbond in
naam van zijn leden aangaat, te aanvaarden en na te komen.

2.

Tot de onder lid 1 onder c van dit Artikel 6 genoemde verplichtingen
behoren, onder andere, het aanvaarden en nakomen van door het
Watersportverbond namens de leden aangegane verplichtingen jegens een of
meer derden zoals verplichtingen met betrekking tot de (tucht)rechtspraak en
geschillen door het Instituut Sportrechtspraak. Het Watersportverbond is
bevoegd ten laste van zijn leden (waaronder hier - voor zover mogelijk - ook
worden verstaan: buitengewone leden) in het kader van de bestrijding van
doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, opdat
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de leden van het Watersportverbond rechtstreeks gebonden zijn aan het door
het Watersportverbond, de Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak
gehanteerde Dopingreglement, alsmede de daarop gebaseerde besluiten van
de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
3.

De leden-verenigingen bedoeld in Artikel 4 lid 1 wordt bovendien
geadviseerd in hun statuten en ten genoegen van het Bestuur een bepaling op
te nemen die ertoe strekt, dat:
a.

hun eigen leden verplicht zijn de toepasselijkheid van de statuten,
reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak op hen te
aanvaarden en de daaruit voorvloeiende verplichtingen na te komen,
voor zover het gaat om doping, matchfixing en/of seksuele intimidatie;

b.

hun eigen leden verplicht zijn te aanvaarden dat in geval van
(verdenking van een) overtreding van een van de reglementen van het
Instituut Sportrechtspraak de tuchtrechtspraak van het Instituut
Sportrechtspraak, waaronder begrepen is de wijze waarop beroep kan
worden aangetekend tegen een uitspraak in eerste instantie, van
toepassing is, voor zover het gaat om doping, matchfixing en/of seksuele
intimidatie;

c.

de statuten, reglementen en de tuchtrechtspraak van het
Watersportverbond van toepassing worden verklaard op hun eigen leden,
voor zover het gaat om iets anders dan vermeld onder sub b;

d.

hun eigen leden verplicht zijn sancties die op grond van sub b. en sub c.
aan hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties te
aanvaarden.

4.

Onder meer een veilig, integer en/of schoon sportklimaat vereist van het
Watersportverbond dat de leden van de leden-verenigingen een individuele
rechtsverhouding aangaan met het Watersportverbond. Deze
rechtsverhouding draagt de naam licentie. Het Bestuur kan ter aanvulling op
het Huishoudelijk Reglement als bedoeld in Artikel 12 lid 2 verschillende
licenties voorstellen aan de Algemene vergadering met daarvoor geldende
voorwaarden alsmede de kenmerken van de leden van de leden-verenigingen
die over een van deze licenties dienen te beschikken. Naast licenties voor de
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leden van de leden-verenigingen kan het Bestuur op dezelfde wijze licenties
(laten) vaststellen en nader uitwerken voor buitengewone leden.
5.

Behoudens de in deze statuten en nader in afzonderlijke reglementen
vermelde verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden
opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene vergadering.

6.

Een lid, dat voornemens is zijn statuten te wijzigen, dient uiterlijk zes weken
voor de dag van de vergadering, waarin over dat voorstel zal worden besloten
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, aan het Bestuur te zenden.

7.

Het Bestuur zal de door het lid voorgelegde statutenwijziging toetsen op strijd
met de statuten en reglementen van het Watersportverbond. Het Bestuur kan
dan desgewenst met het lid in overleg treden over die voorgenomen
wijziging.

8.

Een lid dient binnen twee weken na een besluit tot wijziging van zijn statuten
een afschrift of uittreksel daarvan, waarin die wijziging woordelijk is
opgenomen, aan het Bestuur over te leggen.

9.

Indien alsdan blijkt dat het desbetreffend lid heeft besloten tot een wijziging
van zijn statuten, welke - hetzij zich niet verdraagt met een advies, dat door
het Bestuur bij het in lid 7 van dit artikel bedoelde overleg is gegeven - hetzij
niet overeenstemt met het in lid 6 van dit artikel bedoelde voorstel en
evenmin is gebaseerd op een terzake door het Bestuur gegeven advies, dan
kan het Watersportverbond het lidmaatschap van dat lid, door opzegging, met
onmiddellijke ingang, beëindigen.

Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap.
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

wanneer een lid ophoudt te bestaan;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging namens het Watersportverbond.
Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens het Watersportverbond niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van het Watersportverbond niet gevergd kan
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worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.

door ontzetting:
deze kan geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van het Watersportverbond handelt, of het
Watersportverbond op onredelijke wijze benadeelt.

2.

Opzegging namens het Watersportverbond geschiedt door het Bestuur.

3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens het
Watersportverbond kan slechts bij aangetekende brief of via een elektronisch
bericht met ontvangstbevestiging geschieden, en wel tegen het einde van het
Watersportverbondsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
drie maanden. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd
indien van het Watersportverbond of van het lid redelijkerwijs niet gevergd
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 kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van het
Watersportverbond in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap
voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

6.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
Van het desbetreffende besluit zal aan het betrokken lid onverwijld
mededeling worden gedaan met opgave van redenen, onverminderd het
bepaalde in Artikel 31 lid 4.

7.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens het
Watersportverbond en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap,
staat het betrokken lid binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene vergadering. Het
betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste bij aangetekende brief van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid
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geschorst.
8.

Indien het lidmaatschap in de loop van het Watersportverbondsjaar eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie - bedoeld in Artikel 12 - voor het
geheel verschuldigd.

Hoofdstuk IV
Artikel 8 - Ere-voorzitter en Ere-leden.
Natuurlijke personen die zich jegens het Watersportverbond, of voor de watersport
in het algemeen, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen op voorstel van
het Bestuur door de Algemene vergadering tot Ere-voorzitter of Ere-lid worden
benoemd. De wijze van benoeming kan bij afzonderlijk reglement worden
uitgewerkt.
Artikel 9 - Buitengewone leden en begunstigers.
1.

Buitengewone leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als
zodanig zijn toegelaten door het Bestuur.

2.

Buitengewone leden dienen de doelstellingen van het Watersportverbond te
onderschrijven.

3.

Begunstigers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die het
Watersportverbond, met toestemming van het Bestuur, financieel steunen met
een al dan niet periodieke bijdrage, waarvan het minimumbedrag jaarlijks
door het Bestuur wordt vastgesteld.

4.

Het Bestuur is gerechtigd de in lid 3 bedoelde toestemming te allen tijde in te
trekken.

5.

Buitengewone leden en begunstigers zijn verplicht de statuten en de
reglementen van het Watersportverbond, alsmede de besluiten van de organen
daarvan na te leven. Verder mogen zij de belangen van het
Watersportverbond of van één van zijn organen en van de watersport in het
algemeen niet schaden.

6.

Nadere regels over (toelating van) buitengewone leden en begunstigers
kunnen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 10 - Rechten en verplichtingen van de buitengewone leden en
begunstigers.
1.

Buitengewone leden en begunstigers zijn geen lid van het Watersportverbond

9

in de zin van Titel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben geen
andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de
statuten of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
2.

De rechten en verplichtingen van buitengewone leden en begunstigers
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd blijft.

Hoofdstuk V
Artikel 11 - Geldmiddelen.
De geldmiddelen van het Watersportverbond worden gevormd door sponsoring,
contributies van leden, bijdragen of giften van buitengewone leden en
begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.
Artikel 12 - Contributie.
1.

De contributie, door elk lid-vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bij te
dragen, wordt bepaald door het aantal leden van het desbetreffende lid.
Het bedrag dat het desbetreffende lid verschuldigd is per lid van het
desbetreffende lid dat de éénentwintigjarige leeftijd heeft bereikt, wordt
jaarlijks vastgesteld door de Algemene vergadering.
In bijzondere gevallen is het Bestuur bevoegd om desgevraagd incidenteel
een afwijkende regeling toe te passen. Het Bestuur kan aan het lidmaatschap
van leden, waarbij een afwijkende contributieregeling is getroffen,
voorwaarden verbinden. Van een incidenteel afwijkende regeling als bedoeld
in de tweede en de derde volzin van dit artikellid, zal kennis worden gegeven
aan de Financiële Commissie. Een structurele afwijking van de
contributieregeling zal door het Bestuur eerst worden voorgelegd aan de
Algemene vergadering.

2.

De wijze van berekening, de opgave en controle van ledentallen, de minimaal
verschuldigde contributie, de betaling en wat daarmee samenhangt worden bij
door de Algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement
geregeld.

Hoofdstuk VI
Artikel 13 - Bestuur.
1.

Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene vergadering vast te stellen
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aantal van ten minste vijf (5) meerderjarige natuurlijke personen, die lid zijn
van een lid van het Watersportverbond.
2.

Indien het aantal leden van het Bestuur beneden het minimum gedaald is,
blijft het Bestuur bevoegd zolang ten minste twee leden van het Bestuur in
functie zijn. Het Bestuur is verplicht te bevorderen dat het Bestuur zo spoedig
mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld. Bij ontstentenis
of belet, waarbij er niet ten minste twee leden van het Bestuur in functie zijn,
berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Financiële Commissie aan
te wijzen persoon/personen, zodanig dat er ten minste twee personen in
functie zijn.

3.

Het Bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een
penningmeester en een secretaris. De secretaris en penningmeester kunnen
tevens gelijktijdig de functie van vice-voorzitter vervullen.
Het lidmaatschap van het Bestuur is niet verenigbaar met enige functie bij: (i)
het Instituut Sportrechtspraak, (ii) de Financiële Commissie, (iii) de
Tuchtraad, (iv) de Beroepsraad en (v) de Zeilraad. Bestuurders kunnen
daarnaast geen bestuurder zijn bij een lid of een buitengewoon lid.
Bestuurders hebben geen arbeidscontract met het Watersportverbond.

4.

Het Bestuur heeft een procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten
kenbaar kunnen maken, een klokkenluidersregeling en een integriteits- en
fraudebeleid. Het Bestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteitsen ethische normen zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een
procedure vast voor handhaving van de integriteits- en ethische normen en
hoe wordt omgegaan met schending van deze normen.

5.

De leden van het Bestuur worden benoemd door de Algemene vergadering.
Nadere regels omtrent de benoeming van de leden van het Bestuur kunnen
worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14 - Dagelijks Bestuur.
Het Bestuur kan besluiten een Dagelijks Bestuur in te stellen. Ingeval een
Dagelijks Bestuur is ingesteld vormen de voorzitter, de vice-voorzitter, de
secretaris en de penningmeester tezamen het Dagelijks Bestuur van het
Watersportverbond.
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Artikel 15 - Einde lidmaatschap van het Bestuur, periodiek aftreden, schorsing.
1.

Ieder lid van het Bestuur kan te allen tijde door de Algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing welke niet binnen drie
maanden is gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.

2.

Ieder lid van het Bestuur treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is
terstond slechts eenmaal herbenoembaar voor nog een periode van vier jaar.

3.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
a.

door overlijden;

b.

als het lid van het Bestuur geen lid meer is van een stemgerechtigd lid
van het Watersportverbond;

c.

doordat het lid waarvan het desbetreffende lid van het Bestuur lid is,
ophoudt lid van het Watersportverbond te zijn;

d.

door bedanken;

e.

indien zich een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 13 lid 2, derde
volzin voordoet.

Artikel 16 - Vergaderingen van het Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de
Algemene vergadering.
1.

Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur en van het Dagelijks
Bestuur – indien en voor zover een Dagelijks Bestuur is ingesteld - worden
notulen gemaakt welke door het Bestuur worden vastgesteld.

2.

Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.

3.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
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4.

Tenzij het Bestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur – indien en voor
zover een Dagelijks Bestuur is ingesteld - anders besluit heeft de directeur
toegang tot de vergaderingen van het Bestuur respectievelijk het Dagelijks
Bestuur en heeft hij daarin een adviserende stem.

5.

Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gegeven met
betrekking tot de wijze van vergaderen van en de besluitvorming door het
Bestuur en door het Dagelijks Bestuur – indien en voor zover een Dagelijks
Bestuur is ingesteld -, zomede de rapportering daaromtrent.

6.

Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich
van stemming over een besluit van het Bestuur indien hij bij het onderwerp
van het besluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van het Watersportverbond. Het betreffende lid van het Bestuur doet
hiervan melding aan de voorzitter van het Bestuur dan wel - indien het de
voorzitter zelf betreft - aan de overige leden van het Bestuur.

7.

Wanneer op grond van het bepaalde in Artikel 16 lid 6 geen of slechts één lid
van het Bestuur aan de besluitvorming kan deelnemen, dan wordt het besluit
door de Algemene vergadering genomen, tenzij de Financiële Commissie
voordien personen heeft aangewezen met inachtneming van het bepaalde in
Artikel 13 lid 2, ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat. Voor
de leden van het Bestuur ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat
wordt alsdan aangenomen dat ter zake van onderhavige beraadslaging en
besluitvorming sprake is van belet.

8.

Onder bijeenkomst of vergadering, waaronder de Algemene vergadering,
wordt verstaan een lijfelijk bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar
spreken, waarbij onder lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het
deelnemen aan het gesprek via telefoon, conference call, video conferencing
of ander elektronisch medium, mits de identiteit van de niet-lijfelijk
aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend
voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding
wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door
middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de
stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan
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kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de
beraadslaging.
9.

Het Bestuur kan daarnaast besluiten dat een stemgerechtigde afgevaardigde
bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de Algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel uit te brengen en dat stemmen die op die
wijze zijn uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn
slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de Algemene
vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister,
als bedoeld in Artikel 4 lid 2, staan vermeld. Op deze wijze stemmen is
slechts toegestaan nadat de Algemene vergadering bijeen is geroepen, doch
nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit
later dan op de tweede werkdag voor die van de vergadering.
Het Bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de
stemmen mede aan de voorzitter van de Algemene vergadering. Een
stemgerechtigde die op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht, kan zijn stem
niet herroepen. Evenmin kan hij op de Algemene vergadering opnieuw zijn
stem uitbrengen; wel is hij bevoegd om bij de Algemene vergadering
aanwezig te zijn en aldaar het woord te voeren.

10. Het Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van een
elektronisch communicatiemiddel, als bedoeld in Artikel 16 lid 8 en Artikel
16 lid 9. Deze zullen alsdan bij de oproeping bekend worden gemaakt.
Artikel 17 - Taak van het Bestuur, vertegenwoordiging.
1.

Behoudens de beperkingen ingevolge de statuten is het Bestuur belast met het
besturen van het Watersportverbond.

2.

Het Bestuur kan zich laten bijstaan door personen en/of commissies en regelt
hun benoeming, eventuele beloning, werkwijze, schorsing of ontslag.

3.

Indien en voor zover een Dagelijks Bestuur is ingesteld is het Dagelijks
Bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken van het Watersportverbond,
met dien verstande dat een besluit van het Dagelijks Bestuur de goedkeuring
behoeft van het Bestuur.

4.

Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene vergadering, bevoegd
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te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden
gedaan.
5.

Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij het Watersportverbond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt, met dien verstande dat de voorafgaande
goedkeuring van de Algemene vergadering vereist is voor het aangaan van
een of meer bedoelde overeenkomsten welke totaal een bedrag of waarde van
vijfentwintig procent (25%) van het eigen vermogen van het
Watersportverbond in enig jaar te boven gaan.
Onder het eigen vermogen als in de vorige zin bedoeld wordt verstaan het
eigen vermogen zoals dat ten tijde van het te nemen besluit is opgenomen in
de dan laatstelijk vastgestelde jaarrekening.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden
gedaan.

6.

Het Bestuur kan namens het Watersportverbond, mits met goedkeuring van
de Algemene vergadering, in naam van de leden verplichtingen aangaan.
Onder leden wordt hier ook begrepen: buitengewone leden.

7.

Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 en in de laatste
volzin van lid 5 van dit artikel wordt het Watersportverbond
vertegenwoordigd:
a.

hetzij door het Bestuur;

b.

hetzij door twee leden van het Bestuur, waaronder in ieder geval de
voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

8.

Indien binnen het Bestuur nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan,
wordt er door de overige leden van het Bestuur op toegezien dat bij
vertegenwoordiging en handelingen met aanzienlijke gevolgen een ander lid
van het Bestuur betrokken is.

Hoofdstuk VII
Artikel 18 - Jaarverslag, jaarrekening, Financiële Commissie.
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1.

Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het
Watersportverbond en van alles betreffende de werkzaamheden van het
Watersportverbond, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Watersportverbond
kunnen worden gekend.

2.

De Algemene vergadering benoemt op bindende voordracht van de in dit
artikel bedoelde Financiële Commissie een accountant als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. De in de vorige volzin bedoelde accountant
onderzoekt de stukken als bedoeld in lid 1 van dit artikel en brengt aan het
Bestuur en aan de Financiële Commissie verslag van zijn bevindingen uit en
geeft de uitslag van dat onderzoek in een verklaring weer.

3.

Het Bestuur brengt op de Jaarvergadering, behoudens verlenging van deze
termijn door de Algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in het Watersportverbond en over het gevoerde beleid. Het Bestuur legt
de jaarrekening, welke is opgemaakt met inachtneming van het bepaalde in
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting, ter goedkeuring aan de
Algemene vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de leden
van het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van
de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden
afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het Bestuur in rechte
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.

Nadere regels omtrent de Financiële Commissie zullen worden opgenomen in
het Huishoudelijk Reglement.

5.

De goedkeuring van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van
dit artikel strekt het Bestuur niet tot décharge over zijn in het afgelopen jaar
gevoerde bestuur. Hieromtrent zal separaat worden besloten door de
Algemene vergadering.

6.

Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 3 van dit
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artikel gedurende zeven jaren te bewaren.
Hoofdstuk VIII
Artikel 19 - Algemene vergaderingen.
1.

Aan de Algemene vergadering komen in het Watersportverbond alle
bevoegdheden toe, welke niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of
andere organen als bedoeld in Artikel 3 van het Watersportverbond zijn
opgedragen.

2.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het Watersportverbondsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering, wordt
een Algemene vergadering - de Jaarvergadering - gehouden.
Voorts wordt jaarlijks in de tweede helft van het Watersportverbondsjaar een
Algemene vergadering - de Najaarsvergadering - gehouden.
Andere Algemene vergaderingen worden, onverminderd het bepaalde in
Artikel 20 lid 3, gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.

3.

In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.

Benoeming van leden van organen van het Watersportverbond, met
uitzondering van de aanklager en de rechtsprekende commissies van het
na te noemen Instituut Sportrechtspraak.

b.

Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene vergadering.

c.

Mededelingen van het Bestuur.

d.

Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 18,
zomede het verslag van de aldaar bedoelde Financiële Commissie.

e.

Het verlenen van décharge aan het Bestuur.

f.

Voorstellen van het Bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.

g.

Voorstellen van de leden, uiterlijk twee maanden voor de
Jaarvergadering schriftelijk bij het Bestuur ingediend.

h.
4.

Rondvraag.

In de Najaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
a.

Benoeming van leden van organen van het Watersportverbond, met
uitzondering van de aanklager en de rechtsprekende commissies van het
na te noemen Instituut Sportrechtspraak.
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b.

De goedkeuring van het (meerjaren)beleid, van het jaarplan en van de
begroting (met het advies van de Financiële Commissie in het bijzonder
over de begroting) voor het komende Watersportverbondsjaar en van het
bedrag bedoeld in Artikel 12 (“Contributie”).

c.

Voorstellen van het Bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.

d.

Voorstellen van de leden, uiterlijk twee maanden voor de
Najaarsvergadering schriftelijk bij het Bestuur ingediend.

e.
5.

Rondvraag.

Het bepaalde in Artikel 16 lid 8 is van overeenkomstige toepassing op
bijeenkomsten van de Algemene vergadering.

Artikel 20 - Bijeenroeping Algemene vergadering.
1.

Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, worden de Algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het Bestuur, en wel op een door het
Bestuur te bepalen plaats en tijd.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in Artikel 4, al dan niet op elektronische wijze, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 41 lid 5 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste vier
weken, de dag van oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.
Het Bestuur is evenwel gerechtigd om in naar zijn oordeel spoedeisende
gevallen deze termijn te verkorten tot ten minste zeven dagen, de dag van
oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.

2.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zulks
onverminderd het bepaalde in Artikel 27 lid 2.

3.

Indien zulks door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen schriftelijk wordt
verzocht, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Zo door het Bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig het gestelde in lid 1 van dit artikel.
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Bij het desbetreffend verzoek en de oproeping, dienen te worden opgegeven
de punten waarvan behandeling wordt gewenst.
Artikel 21 - Toegang, vertegenwoordiging, stemrecht en volmacht.
1.

Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft het recht zich op een Algemene
vergadering te doen vertegenwoordigen - met inachtneming van zijn statutaire
regels omtrent vertegenwoordiging - door ten hoogste twee afgevaardigden.
Deze dienen lid te zijn van het desbetreffend lid van het Watersportverbond
voor zover het betreft een lid-vereniging en bij voorkeur ook bestuurslid. Hun
namen dienen, uiterlijk ter vergadering, schriftelijk aan het Bestuur te worden
bekend gemaakt.
Stemmen bij volmacht in die zin dat een lid zich door een ander lid van het
Watersportverbond doet vertegenwoordigen is niet toegestaan.

2.

Toegang tot een Algemene vergadering hebben voorts de leden van het
Bestuur, de Ere-voorzitters, de Ere-leden, zomede de leden van de organen
als bedoeld in Artikel 3.
Zij mogen, indien de voorzitter zulks toestaat, het woord voeren over
onderwerpen die hun specifieke werkterrein betreffen, maar zij hebben geen
stemrecht. Nadere regels omtrent (toegang tot) de Algemene vergadering
kunnen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

3.

Behoudens tot de vergadering als bedoeld in Artikel 7 lid 7 - waar hun beroep
tegen de opzegging van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap zal worden
behandeld - hebben geen toegang de afgevaardigden van een lid-vereniging
welke geschorst is, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van een
geschorst lid als bedoeld in lid 1 van dit artikel toegang hebben tot de
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en zij bevoegd
zijn over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
Verder hebben geen toegang de geschorste leden van het Bestuur en
geschorste afgevaardigden van een lid-vereniging.

4.

Over toelating van andere dan de in de leden 1 en 2 bedoelde personen beslist
het Bestuur.

5.

Het aantal stemmen voor een lid wordt berekend door de totale jaarlijks
gefactureerde contributie van een lid-vereniging te delen door het bedrag per
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lid als bedoeld in artikel 12 lid 1, tweede volzin. De uitkomst van deze deling
geeft het aantal leden waarop de volgende staffel wordt toegepast.
Ieder lid van het Watersportverbond, dat niet geschorst is, heeft ten minste
één stem.
Leden waarvan de jaarlijkse contributie hoger is dan die welke is
verschuldigd voor vijfentwintig (25) leden als bedoeld in Artikel 12 lid 1,
tweede volzin, hebben recht op een of meer extra stemmen voor dit hogere
contributiegedeelte voor elke vijftig (50) leden als bedoeld in Artikel 12 lid 1,
tweede volzin, alsmede een extra stem voor een eventueel resterend aantal
leden. Peildatum voor de berekening van het aantal stemmen is één juli, direct
voorafgaand aan de datum van de desbetreffende Algemene vergadering.
Artikel 22 - Voorzitterschap, notulen.
1.

De Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
Watersportverbond of, bij diens belet of ontstentenis, door de vice-voorzitter
van het Watersportverbond.
Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één van de andere door het Bestuur aan te wijzen - leden van het Bestuur als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelve daarin.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden op de
eerstvolgende Algemene vergadering vastgesteld behoudens die gedeelten
welke tijdens de vergadering zijn vastgesteld.

3.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van
het verhandelde doen opmaken.

4.

De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.

Artikel 23 - Besluitvorming en wijze van stemmen op de Algemene vergadering.
1.

Het ter Algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
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2.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

3.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de Algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.

4.

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

5.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen
die het grootste en het op één na grootste aantal stemmen hebben verkregen.
Alsdan is benoemd degene, die bij die stemming de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de bedoelde tweede
stemming de stemmen staken, beslist het lot.

6.

Indien de stemmen over een voorstel, dat niet de benoeming van personen
raakt, staken, dan is het verworpen.

7.

Alle stemmingen geschieden schriftelijk bij ongetekende, gesloten brieven,
een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 8.

8.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.

Hoofdstuk IX
Artikel 24 - Raden.
1.

Het Watersportverbond kent: de Beroepsraad, de Tuchtraad en de Zeilraad.

2.

De leden van de Raden worden door de Algemene vergadering benoemd.
De Raden kiezen uit hun midden een voorzitter.

3.

Ieder lid van een Raad treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is ten
hoogste tweemaal herbenoembaar voor een termijn van vier jaar.

4.

De bevoegdheden en werkwijze van de Beroepsraad, de Tuchtraad en de
Zeilraad worden – voor zover dit niet reeds is geschied in deze statuten –
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nader geregeld bij reglement(en), vast te stellen door de Algemene
vergadering.
Hoofdstuk X
Artikel 25 - Commissies, werkgroepen, et cetera.
1.

2.

Het Watersportverbond kent voorts:
a.

Commissies;

b.

Werkgroepen;

c.

Klankbordgroepen, en

d.

Andere overlegorganen, onder meer gericht op belangenbehartiging.

De leden van de instellingen en de personen als bedoeld in lid 1 van dit artikel
worden benoemd en kunnen worden geschorst of ontslagen door het Bestuur,
tenzij een lid in functie is benoemd door de Algemene vergadering.

3.

De taken en bevoegdheden van de in lid 1 bedoelde instellingen en personen,
alsmede de erkenning door en hun respectieve verhoudingen tot het
Watersportverbond worden geregeld bij afzonderlijke reglementen, vast te
stellen door het Bestuur.

Hoofdstuk XI
Artikel 26 - Watersportverbondsbureau.
1.

Het Watersportverbond houdt een Watersportverbondsbureau in stand.

2.

Het Bestuur benoemt en ontslaat de directeur, die de leiding heeft van het
Watersportverbondsbureau.

3.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
Watersportverbondsbureau en van de directeur worden nader geregeld bij
directiereglement, vast te stellen door het Bestuur.

Hoofdstuk XII.
Artikel 27 - Statutenwijziging.
1.

In de statuten van het Watersportverbond kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een Algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.

2.

De oproeping tot een Algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging moet geschieden met inachtneming van het gestelde in
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Artikel 20. Ten minste vier weken voor de vergadering, de dag van oproeping
en die van de vergadering niet medegerekend, dient een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de
leden te worden toegezonden, zomede tevens op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.

4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van het
Bestuur bevoegd.

Hoofdstuk XIII
Artikel 28 - Ontbinding.
1.

Het Watersportverbond kan worden ontbonden door een besluit van de
Algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van Artikel 27 is ten
aanzien van een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.

2.

De Algemene vergadering bepaalt door wie de liquidatie zal geschieden en
welke bestemming aan het batig saldo zal worden gegeven.

3.

Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van de
leden vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde gedeelte van de leden
vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen te houden na de eerste vergadering binnen vier weken waarin
over het voorstel tot ontbinding, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk XIV
Artikel 29 - Reglementen.
1.

De Algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast.
Andere reglementen worden vastgesteld door het Bestuur, tenzij in deze
statuten expliciet anders is bepaald.

2.

De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
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3.

Lid 1 van dit Artikel is niet van toepassing voor zover het gaat om de door het
Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van
toepassing verklaarde reglementen. Deze reglementen kunnen alleen worden
gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.

4.

Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt ter kennis van de
leden gebracht onder vermelding van de datum van inwerkingtreding met
letterlijke weergave van de tekst van aangenomen bepaling(en). Een
reglement dat door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing is verklaard
of een reglement van het Instituut Sportrechtspraak dat gewijzigd is dient via
een publicatie te worden medegedeeld aan alle leden.

Hoofdstuk XV
Artikel 30 - Rechtspraak en geschillen.
1.

Aan de tuchtrechtspraak van het Watersportverbond zijn alle leden
onderworpen, waaronder alle in Artikel 4 en Artikel 9 bedoelde personen,
alsmede de leden casu quo deelnemers daarvan.

2.

In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van het Watersportverbond of handelen of
nalaten waardoor de belangen van het Watersportverbond of van de
watersport worden geschaad.

3.

Op een overtreding van de statuten, van de reglementen en/of van besluiten is
de tuchtrechtspraak van het Watersportverbond van toepassing. De
tuchtrechtspraak van het Watersportverbond geschiedt door de Tuchtraad, de
Beroepsraad en de Zeilraad van het Watersportverbond.

4.

Met uitzondering van de in lid 7 van dit Artikel vermelde overtredingen
worden alle overtredingen berecht door de Tuchtraad, de Beroepsraad en de
Zeilraad van het Watersportverbond met inachtneming van de reglementen
van het Watersportverbond.

5.

De uitspraken van de Tuchtraad, de Beroepsraad en/of de Zeilraad zijn
bindend.

6.

a.

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit Artikel
worden overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie,
matchfixing en op het gebied van doping berecht door de
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tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de commissie van beroep
Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel
2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement
van het Instituut Sportrechtspraak, tenzij anders met het Instituut
Sportrechtspraak is overeengekomen.
b.

Aan de betrokkenen kunnen door de aanklager van het Instituut
Sportrechtspraak maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven
van de van toepassing verklaarde reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak. De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt
bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat
van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 31 - Tuchtrechtspraak door de Tuchtraad, de Beroepsraad en de Zeilraad
en geschillenregeling
1.

De in dit artikel bedoelde (tucht)rechtspraak heeft, behoudens het in lid 3 van
dit Artikel bepaalde, geen betrekking op de onderwerpen doping, matchfixing
en/of seksuele intimidatie en betreft alle overige rechtspraak en geschillen.
Op overtredingen seksuele intimidatie, matchfixing en overtreding van
dopingbepalingen betreffende, is Artikel 30 van toepassing.

2.

De Tuchtraad, de Beroepsraad en de Zeilraad benutten de bevoegdheid tot
schorsing en ontzetting (royement) alsmede dusdanige straffen en
maatregelen op te leggen als bij afzonderlijk tuchtreglement omschreven.

3.

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft het lid geen toegang tot
een Algemene vergadering en kan het in deze vergadering niet aan de
stemmingen deelnemen, terwijl het lid bovendien gedurende deze periode ook
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

4.

a.

Royement kan alleen worden uitgesproken indien een lid in strijd met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van het
Watersportverbond handelt of het Watersportverbond op onredelijke
wijze benadeelt.

b.

Royement kan slechts worden uitgesproken, indien het gaat om zaken
anders dan seksuele intimidatie, matchfixing en/of doping, door de in het
tweede lid genoemde Raden.
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c.

Nadat tot royement is besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste
door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave
van redenen, in kennis gesteld.

d.

Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze
kennisgeving in beroep te gaan bij de Beroepsraad. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
verstande dat het betrokken lid voor het voeren van verweer toegang
heeft tot de eerstvolgende Algemene vergadering en bevoegd is aldaar
ter zake het woord te voeren. Het betrokken lid is tevens bevoegd zich in
bedoelde vergadering te doen bijstaan.

5.

a.

Geschillen welke samenhangen met watersport tussen:
-

leden van het Watersportverbond en het Bestuur;

-

leden-verenigingen onderling,

kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de
geschillencommissie van het Watersportverbond, indien daartoe door
betrokken partijen wordt verzocht.
b.

De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de
geschillencommissie worden nader geregeld bij reglement, dat wordt
vastgesteld door de Algemene vergadering.

Artikel 32 - Tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak.
1.

Overtredingen betreffende seksuele intimidatie betreffende worden berecht
door de tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement seksuele
intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak.

2.

Overtredingen betreffende matchfixing worden berecht door de
tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement matchfixing van
het Instituut Sportrechtspraak.

3.

Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de tuchtcommissie
en door de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met
inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement
van het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel
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uitmakende Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage
Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de door World Sailing
(voormalig ISAF) en International Canoe Federation (ICF) waarvan het
Watersportverbond lid is of waarbij het Watersportverbond is aangesloten, op
het Watersportverbond van toepassing verklaarde sportspecifieke
dopingbepalingen. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van
toepassing is worden overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht
met inachtneming van het Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement
Dopingzaken of in het Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt verwezen
naar de toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement is in die gevallen
het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak van
toepassing.
4.

De in lid 1, 2 en 3 van dit Artikel bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut
Sportrechtspraak is op alle leden van het Watersportverbond van toepassing
omdat het Watersportverbond met het Instituut Sportrechtspraak een
overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
heeft gesloten waarin het Watersportverbond deze tuchtrechtspraak aan het
Instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen. Het Bestuur doet van de
overeenkomst die het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten
schriftelijk mededeling aan alle leden van en andere relevante betrokkenen bij
het Watersportverbond.

5.

Het Bestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst
met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de
Algemene vergadering.

6.

In gevallen van seksuele intimidatie, matchfixing en doping gelden de in lid
1, 2 en 3 genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van
het Watersportverbond, welke reglementen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.

7.

De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak
treden in het Watersportverbond in werking op de door het Bestuur met het
Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het

27

Bestuur aan de leden en andere relevante betrokkenen via een publicatie
mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in
werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak
vastgestelde datum. Het Bestuur doet van deze datum alsmede van de
wijzigingen in een van toepassing zijnde reglement via een publicatie
mededeling aan de leden en andere relevante betrokkenen. Het
Watersportverbond is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing
zijnde reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.
8.

Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald,
zijn de in lid 1, 2 en 3 van dit Artikel genoemde zijnde reglementen op de
leden van en andere relevante betrokkenen bij het Watersportverbond van
toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van
het Instituut Sportrechtspraak.

9.

Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het Bestuur
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een
ordemaatregel te nemen. Het Bestuur is op grond van het Tuchtreglement
seksuele intimidatie en Tuchtreglement matchfixing eveneens bevoegd een
ordemaatregel te nemen. Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en
geen tuchtrechtelijke straf.

10. Het Watersportverbond en zijn leden en andere relevante betrokkenen daarbij
aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van het Watersportverbond. De
verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt
voor de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2
respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
11. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van het
Watersportverbond de in dit artikel te hunnen laste door het
Watersportverbond in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun
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lidmaatschap van het Watersportverbond wanneer zij alsdan betrokken zijn
bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks
totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.
12. Voor de duur van de in lid 11 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak een orgaan van het Watersportverbond. De tuchtcommissie
en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak spreken recht
in naam van het Watersportverbond en hun uitspraken gelden als uitspraken
van het Watersportverbond. De aanklager kan maatregelen nemen
overeenkomstig de van toepassing verklaarde reglementen. De maatregel
geldt als maatregel van het Watersportverbond.
13. De aanklager(s), de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van
beroep van het Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies worden bijgestaan door het
ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut
Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de
commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen
voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch
secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
14. Een aanklager treedt af indien hij tot het Bestuur, de Tuchtraad, de
Beroepsraad of de Zeilraad wordt benoemd.
15. Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is
bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van het
Watersportverbond als voor het Watersportverbond zelf. Alle leden, organen
en commissies van het Watersportverbond zijn gehouden mee te werken aan
het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s).
16. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak kennen elk een kamer die is belast met het behandelen van
overtredingen seksuele intimidatie betreffende.
17. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak kennen elk een dopingkamer die met het behandelen van
een overtreding van het Dopingreglement is belast.
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18. Wanneer in een door het Watersportverbond aanhangig te maken zaak
regelgeving van toepassing is van World Sailing (voormalig ISAF) en/of de
International Canoe Federation (ICF) doet het Watersportverbond hiervan
uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt het
Watersportverbond de juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de
internationale federatie over en geeft het Bestuur tevens aan welke
bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn.
19. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep van
het Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de
andere leden van het Watersportverbond als voor het Watersportverbond zelf.
De in lid 9 genoemde ordemaatregel van het Bestuur is bindend voor de duur
van die maatregel.
20. Alle leden, organen en commissies van het Watersportverbond zijn gehouden
mede te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de
tuchtcommissie en/of van de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten
uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen.
21. Wanneer de reglementering van World Sailing (voormalig ISAF) en/of de
International Canoe Federation (ICF) daarin voorziet, kunnen leden van het
Watersportverbond die door de commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de
Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze
laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van
de CAS. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan op die
beroepsprocedure niet van toepassing.
22. Indien een beslissing van de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie
van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit
nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig
recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan
worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een
wedstrijd en/of evenement.
23. De door het Instituut Sportrechtspraak in het Watersportverbond krachtens
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een overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting
geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van het
Watersportverbond. Het Watersportverbond vrijwaart het Instituut
Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn
arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat,
zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor
elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking
tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen
en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut
Sportrechtspraak in het Watersportverbond.
EINDE STATUTENWIJZIGING.
OVERGANGSBEPALINGEN.
● De huidige begunstigers behouden voor dit kalenderjaar hun status als
begunstiger onder de statuten zoals deze golden direct voor het passeren
van deze akte en worden geacht per één januari tweeduizend drieëntwintig
(01-01-2023) van rechtswege te zijn toegelaten als buitengewoon lid van
het Watersportverbond, tenzij voordien hun positie als begunstiger is
geëindigd;
● De leden-stichtingen behouden tot en met eenendertig december
tweeduizend tweeëntwintig (31-12-2022) hun lidmaatschap in de zin van
de wet (zoals opgenomen in de statuten zoals deze golden direct voor het
passeren van deze akte); per één januari tweeduizend drieëntwintig (01-012023) worden zij van rechtswege geacht te zijn toegelaten als
buitengewoon lid van het Watersportverbond, tenzij zij voordien hun
lidmaatschap hebben opgezegd;
● De individuele kanovaarders behouden tot en met eenendertig december
tweeduizend vierentwintig (31-12-2024) hun huidige status (zoals
opgenomen in de statuten zoals deze golden direct voor het passeren van
deze akte); per één januari tweeduizend vijfentwintig (01-01-2025) worden
zij van rechtswege geacht te zijn toegelaten als buitengewoon lid van het
Watersportverbond, tenzij zij voordien te kennen hebben te geven dit niet
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te wensen.
Slot akte.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het
geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze
akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud
van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan
de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

