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Voorstel te nemen besluit:
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit de statuten
overeenkomstig de concept gewijzigde statuten te wijzigen.
De Algemene vergadering – de Jaarvergadering - besluit het huishoudelijk
reglement overeenkomstig het concept gewijzigd huishoudelijk reglement te
wijzigen.
Toelichting:
1.
Inleiding.
Op de laatst gehouden Algemene vergadering van 12 december 2020 is
afgesproken, dat de statuten en het huishoudelijk reglement zullen worden gewijzigd
om de volgende redenen:
●
●
●

Statuten moeten meer op hoofdlijnen geformuleerd worden en de uitwerking
kan ook in afzonderlijke reglementen.
Aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak verankeren in de statuten
conform het besluit van de Algemene vergadering.
Evenzo is besloten door de Algemene vergadering om de controleraad op te
heffen en de Financiële Commissie in te stellen, die meteen van start is
gegaan op basis van een door de Algemene vergadering goedgekeurd
reglement.

Tegelijk is de notaris gevraagd om in de update de mogelijke consequenties van de
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen mee te nemen en de mogelijkheden van
digitale besluitvorming binnen de vereniging.
Daarnaast is toegezegd, dat aandacht besteed zou worden aan taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden platforms en de mogelijke aansluiting
klassenorganisaties. Het platform wedstrijdsport heeft aangeboden om de
aansluiting van klassenorganisaties op zich te nemen.

Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen van de statuten en het
huishoudelijk reglement op hoofdlijnen genoemd en toegelicht. De statuten worden
toegelicht en waar dat zinvol is wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.
Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen, om de documenten toe te zenden en
op de website te zetten, zowel in een 'schone' versie als in een versie waarin de
wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten zichtbaar zijn.
De werkgroep controleraad, onder voorzitterschap van Wilko Emmens, voorzitter van
de HJC, is door het bestuur gevraagd om kritisch naar de statuten en het
huishoudelijk reglement te kijken. Zij hebben in korte tijd commentaar geleverd en
hun opmerkingen zijn zoveel mogelijk in overleg met de notaris verwerkt.
2. Wijzigingen.
Artikel 2 - Doel
Geen substantiële wijzigingen.
Artikel 2 lid 3 toegevoegd: als Watersportverbond de aanbevelingen voor goed
sportbestuur in acht nemen.
Artikel 3 - Organen van het Watersportverbond
Vervallen controleraad.
Toegevoegd: Financiële commissie en Instituut voor Sportrechtspraak.
De platforms en regioteams worden respectievelijk behandeld in artikel 8 en 9 van
het huishoudelijk reglement.
Artikel 4 - Leden
Nieuwe bepaling: gewone leden zijn uitsluitend verenigingen.
Nu zijn een beperkt aantal stichtingen gewoon lid.
In de overgangsbepalingen aan het einde van de statuten, wordt voorzien in een
overgangsperiode voor de huidige leden, niet verenigingen, om de keuze te maken
voor een verandering van rechtspersoon tot vereniging of een buitengewoon
lidmaatschap (zie art 9).
De toelatingscriteria voor leden worden omschreven artikel 1 van het huishoudelijke
reglement.
Artikel 6 - Aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen voor de leden en hun
leden.
Een veilig en integer klimaat in sport en vereniging en het niet tolereren van
grensoverschrijdend gedrag is een gemeenschappelijk belang. De samenleving
vraagt ook van ons, dat als er een vermoeden is van dergelijk gedrag, dat het
Instituut Sportrechtspraak (ISR) dan bevoegd is om onderzoek te doen en recht te
spreken.
Dit vereist een koppeling van de statuten van het Watersportverbond en die van alle
aangesloten leden (zie artikel 6 lid 1 en 3).

Het heeft de voorkeur van de ISR, dat er ook een individuele rechtsverhouding is met
de individuele sporters dwz de leden van de leden.
Dat is nu de wedstrijdlicentie (zie huishoudelijk reglement artikel 12) en dat blijft zo
met de kanttekening, dat de inhoud daarvan voor zeilers en kanovaarders nog nader
juridisch getoetst wordt, maar in 2021 dezelfde blijft. Wel wordt het statutair mogelijk
gemaakt om ook voor andere groepen leden, die individuele rechtsverhouding te
doen ontstaan middels een licentie of een persoonlijk buitengewoon lidmaatschap
in combinatie met het lidmaatschap van de aangesloten vereniging (zie ook
huishoudelijk reglement artikel 1 lid 8).
Let wel: hier is nu geen voorstel voor, en deze bepaling is “slapend” en als deze
geactiveerd wordt, vraagt dit vooraf goedkeuring van de Algemene vergadering.
De consequentie hiervan is, dat toch alle verenigingen een statutenaanpassing
moeten doen. Overigens zullen een aantal verenigingen dit laatste sowieso
overwegen in verband met de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen. Hier is wel een ruime periode voor uitgetrokken en in de tussentijd
kan worden volstaan met een verklaring van het bestuur van de vereniging, dat de
statuten van het Watersportverbond worden onderschreven (zie
overgangsbepalingen aan het einde).
Daarnaast wil het bestuur dit faciliteren door na de Algemene vergadering nieuwe
modelstatuten ter beschikking te stellen en collectieve inkoop voor verenigingen bij 1
notariskantoor mogelijk te maken.
Artikel 9 - Buitengewone leden en begunstigers
Naast leden wordt in de huidige statuten gesproken over begunstigers dwz
natuurlijke personen of rechtspersonen, die het Watersportverbond financieel
steunen. Daar wordt nu een categorie aan toegevoegd: buitengewone leden, zijnde
natuurlijke personen of rechtspersonen.
Bij Buitengewone leden rechtspersonen kan gedacht worden aan:
Klassenorganisaties, vaarscholen, havens en stichtingen. De uitwerking wordt na
goedkeuring van de Algemene vergadering opgenomen in het huishoudelijk
reglement. De planning hiervoor is december 2021.
Buitengewone leden (natuurlijke personen) zijn lid van een aangesloten
watersportvereniging. Dit is een “slapend” artikel en wordt alleen in een
overgangsperiode gebruikt om de huidige persoonlijke leden van het
Watersportverbond hiervan gebruik te laten maken en te motiveren lid te worden
van een aangesloten vereniging (zie ook huishoudelijk reglement artikel 1 lid 7 en 8).
Op dit moment hebben kanovaarders de mogelijkheid om persoonlijk lid, zonder
stemrecht, te zijn. Deze uitzondering blijft mogelijk tot 1 januari 2024. Zie statuten
overgangsbepaling en huishoudelijk reglement artikel 1 lid 8. In de tussentijd wordt er
naar gestreefd om de persoonlijke leden te motiveren om lid te worden van een
aangesloten vereniging.

Artikel 13 - Bestuur
In de huidige statuten is de mogelijkheid genoemd, dat in geval van een vacature,
minimaal 5 leden een voordracht doen voor een bestuurslid. Deze bepaling komt te
vervallen. De reden om dit zo te doen, is dat het van belang is dat het bestuur ook als
team functioneert en dit verdraagt zich niet met een benoeming van een bestuurslid,
waarbij dit aspect vooraf niet getoetst is. In het huishoudelijk reglement wel is
opgenomen, dat bij een vacature een benoemingsadviescommissie kan zorgdragen
voor de werving en selectie van kandidaten. In deze commissie wordt ook
deelgenomen door een afvaardiging van de leden. Het bestuur vindt een open
procedure namelijk van belang (zie huishoudelijk reglement artikel 4 lid 11).
Artikel 16 - Vergaderingen van het Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Algemene
vergadering
In artikel 16 lid 9 wordt de mogelijkheid opgenomen om de digitale besluitvorming in
de vereniging nader te regelen in het huishoudelijk reglement. Zie voor de
(uitgebreide) uitwerking huishoudelijk reglement artikel 3.
Artikel 18 - Jaarverslag, rekening en verantwoording, Financiële Commissie
In artikel 18 lid 2 is toegevoegd, dat de Algemene vergadering de accountant
benoemt op bindende voordracht van de financiële commissie.
Artikel 18 lid 4: Nadere regels omtrent de financiële commissie zijn opgenomen in het
huishoudelijk reglement (zie huishoudelijk reglement artikel 6). De inhoud hiervan is
reeds voorgelegd en goedgekeurd door de algemene vergadering.
Toegevoegd zijn, met instemming van de financiële commissie:
● Toezicht op de uitvoering van de contributie en bijdragen. Dit is gedaan,
omdat in de nieuwe statuten, incidenteel afwijkende contributie afspraken
met leden, door het bestuur gerapporteerd moeten worden aan de financiële
commissie (zie statuten artikel 12 lid 1).
● De mogelijkheid van een benoemingsadviescommissie toegevoegd (zie
huishoudelijk reglement artikel 6 lid 3 sub c).
Artikel 21 - Toegang, vertegenwoordiging, stemrecht en volmacht
In statuten en huishoudelijk reglement artikel 3 lid 6 regelen wie toegang hebben tot
de Algemene vergadering. Extra toegevoegd zijn (zonder stemrecht): directeur, leden
platforms, buitengewone leden rechtspersonen.
Artikel 30, 31 en 32 - Rechtspraak en geschillen
Veel tekst voor kwesties die relatief weinig voorkomen. Het ISR stelt als eis een
uitgebreide omschrijving van haar positie en dat is toegevoegd in artikel 32.
Daarnaast vindt er afbakening plaats met de bestaande tuchtrechtspraak.
Verder is nu statutair voorzien (artikel 31 lid 5) in de mogelijkheid van arbitrage bij
overige geschillen, mits dit nader wordt uitgewerkt in een reglement met
goedkeuring van de Algemene vergadering.
Vanwege de samenhang met Tuchtraad, Zeilraad en Beroepsraad en de koppeling
met de statuten van de leden, is op advies van de notaris deze uitgebreide tekst
opgenomen in deze artikelen.

Overgangsbepalingen
Nadat de statuten zijn goedgekeurd door de Algemene vergadering en de Kroon,
kunnen de statuten passeren bij de notaris en zijn deze dan van kracht.
In de overgangsbepalingen wordt ruimte gecreëerd voor een implementatieperiode,
waarin op specifieke punten (al dan niet tijdelijk) mag worden afgeweken van de
gewijzigde statuten.

