NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo.
Artikel 2.
De vereniging, opgericht zijnde op negen en twintig juni negentienhonderd een en veertig, is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en propaganderen van de kanosport in de ruimste zin
van het woord.
Artikel 4.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. het doen beoefenen en het bevorderen van de kanosport in al haar verschijningsvormen.
2. alle andere wettige middelen, die aan het doel der vereniging dienstig of bevorderlijk zijn.
LEDEN
Artikel 5.
1. De vereniging bestaat uit mannelijke, vrouwelijke en ere leden.
2. De vereniging is aangesloten bij de vereniging: Nederlandse Kano Bond, gevestigd te weesp.
3. Leden zijn zij die:
a. in de vereniging de kanosport beoefenen.
b. De kanosport door hun activiteiten in de vereniging mogelijk maken.
4. Ere-leden zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder en langdurig verdienstelijk
hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering op gemotiveerde voordracht
van het bestuur of van tenminste tien werkende leden met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de in totaal geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.
5. Alle in deze statuten genoemde leden hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die
welke aan hen in deze statuten zijn toegekend respectievelijk zijn opgelegd.
6. Tenzij in deze statuten anders bepaald worden alle soorten lidmaatschap door het bestuur
toegekend.
Bij een besluit tot niet-toelating van een lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 6.
1. Alle in artikel 5 genoemde lidmaatschappen zijn persoonlijk.
2. Alle genoemde lidmaatschappen eindigen:
a. door schriftelijke opzegging
b. door schriftelijke opzegging door het bestuur
c. door ontzetting
De wijze van opzegging en ontzetting wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Artikel 7.
Onverminderd het bij wet of in deze statuten bepaalde, hebben leden het recht om van de door
het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.
Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of de nog op te stellen voorwaarden
die door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
De leden zijn gehouden tot de betaling van een jaarlijkse bijdrage, welke ieder jaar door de
algemene ledenvergadering opnieuw zal worden vastgesteld.
Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële
verplichtingen moet zijn voldaan.
De algemene ledenvergadering is bevoegd tot het instellen van verschillende categorieën,
welke een verschillende bijdrage betalen.
BESTUUR

Artikel 8.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste vijf en ten
hoogste negen leden.
De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene
ledenvergadering.
De verkiezing van de bestuursleden geschiedt uit de leden, die achttien jaar of ouder zijn.
2. De wijze van verkiezing, aftreding, schorsing en ontslag van het bestuur wordt nader bij
huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de
secretaris, respectievelijk hun plaatsvervangers.
2. Indien het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, blijft het bestuur bevoegd tot al
hetgeen het krachtens de wet en de statuten bevoegd is, doch is het verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen teneinde in de te vervullen vacatures
te voorzien.
3. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak
doen bijstaan door adviseurs en of commissies, welke door het bestuur worden benoemd en
ontslagen.
De adviseurs en of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de
algemene ledenvergadering bekend gemaakt.
4. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot het nemen van besluiten tot het huren, verhuren of op
andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van roerende en onroerende zaken.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het nemen van
besluiten tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.
b. 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
c. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
d. Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is
of bij een huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de
vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt.
e. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend

f. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet.
g. Het aangaan van dadingen.
h. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met
dien verstande dat voor besluiten tot het nemen van conservatoire maatregelen en tot
het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, de goedkeuring
van de algemene vergadering niet nodig is.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan, wat
betreft sub a, b, en c bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan
wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het
ontbreken van deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering, wat betreft de sub
d tot en met h bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
6. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn
bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de
vereniging op te treden.
7. Het bestuur kan een of meer niet rechtspersoonlijkheid bezittende afdelingen instellen en aan
deze onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van het bestuur opdragen.
8. Over alles wat niet door de wet, statuten of (huishoudelijk) reglement is geregeld, beslist het
bestuur.
Artikel 10.
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is
verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast,
Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek
van tenminste
twee bestuursleden.
3. Bij staken van de stemmen betreffende personen, zal een tweede stemming plaatsvinden, wordt
bij deze herstemming wederom geen volstrekte meerderheid behaald, dan beslist het lot.
Staken de stemmen met betrekking tot een voorstel, niet de verkiezing van
personen
betreffende, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De
notulen casu Quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen omtrent de vergadering van bestuur, de
wijze van convocatie en de besluitvorming worden gegeven
Artikel 11.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december daaraanvolgend.
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Artikel 12.
Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, te houden in januari of, indien het
bestuur dit wenselijk acht op enig ander tijdstip zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging
der stukken rekening en verantwoording over het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde
beleid.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de werkende leden een commissie van
tenminste twee, bij voorkeur drie, personen, die geen lid van het bestuur mogen zijn, welke
commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en daarvan aan de
algemene ledenvergadering verslag uitbrengt.
Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek als hiervoor bedoeld, alle door deze
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te toen en inzage te
verlenen in de boeken en bescheiden der vereniging.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende
een tijdvak van tien jaren te bewaren.
6. Het bestuur kan besluiten, uit zijn midden een dagelijks bestuur samen te stellen. De
werkzaamheden en bevoegdheden van een zodanig dagelijks bestuur kunnen nader worden
geregeld bij huishoudelijk reglement.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13.
1. Aan de algemene ledenvergadering van de vereniging komen alle bevoegdheden toe welke niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt in januari of indien het bestuur dit wenselijk acht, op enig ander tijdstip, een
algemene ledenvergadering gehouden, waarin onder meer aan de orde komt:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van een commissie als bedoeld in artikel 12 voor het volgende
verenigingsjaar;
c. de voorziening in eventuele bestuursvacatures;
d. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 7
e. de notulen van de laatste algemene ledenvergadering;
f. de voorstellen van het bestuur of de leden zoals aangekondigd bij de oproeping tot de
algemene ledenvergadering.
3. Op alle vergaderingen moet een presentielijst worden getekend.
Zij die dit nalaten worden geacht afwezig te zijn.
Artikel 14.
1. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
acht.
2. Het bestuur is voorts verplicht om, zodra een zodanig aantal leden als bevoegd tot het
uitbrengen van een/vijfde gedeelte der stemmen, zulks schriftelijk aan het bestuur verzoekt, een
algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn, niet langer dan drie weken, de
termijn van oproeping zelve hierbij niet meegerekend.
3. indien door het bestuur aan een zodanig verzoek als in het vorige lid bedoeld niet binnen drie
weken gevolg is gegeven, zijn de verzoekkers gerechtigd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
4. Een verzoek als hiervoor in het tweede lid bedoelt, dient schriftelijk aan het bestuur te worden
gedaan onder opgave van de te behandelen onderwerpen, welke opgave, ingeval de verzoekers
zelve tot bijeenroeping over te gaan, bij de convocatie te worden vermeld.
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle categorieën leden der vereniging.
Geschorste leden, waaronder begrepen geschorste bestuursleden, hebben geen toegang,
behoudens in het geval dat door hen beroep gedaan wordt op de algemene ledenvergadering;
deze wijze van beroep is nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
2. Over toelating van andere personen dan de in het vorige lid bedoelde beslist het bestuur.
3. In de algemene ledenvergadering hebben stemrecht:
Alle leden der vereniging, mits zij de leeftijd van achttien jaren bereikt hebben, waarbij ieder
lid een stem mag uitbrengen, behoudens wanneer het betreffende lid is geschorst of nog niet is
geballoteerd, in welk geval noch
direct noch indirect door hem een stem kan worden
uitgebracht.
Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
Artikel 16.
1. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of, bij
diens ontstentenis, door diens plaatsvervanger.

2. van het ter vergadering verhandelde wordt door de secretaris van het bestuur, of diens
plaatsvervanger, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
Artikel 17.
1. Het ter algemene ledenvergadering door de voorzitter der vergadering uitgesproken oordeel,
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover althans
werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
hiervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering,
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke.
3. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden alle besluiten der algemene
ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de algemene
ledenvergadering anders beslist.
Een schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes, nadat
het bestuur
een stembureau heeft aangewezen, dat uit tenminste drie
stemgerechtigde leden moet bestaan.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits geen der stemgerechtigde
leden zich
daartegen verzet.
5. Indien bij een verkiezing, personen betreffende, niemand een volstrekte meerderheid van
stemmen heeft verkregen, dan zal een tweede stemming plaatsvinden. Wordt bij deze
herstemming wederom door niemand een volstrekte meerderheid behaald, dan wordt herstemd
tussen de twee personen die het grootst aantal stemmen op zicht verenigden. Wordt bij deze
laatste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.
6. Staken de stemmen met betrekking tot een voorstel, niet de verkiezing van personen
betreffende, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 18.
1. In een algemene ledenvergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten genomen worden
indien tenminste een/vijfde der stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
2. Zijn ter vergadering niet een dusdanig aantal personen aanwezig als in het vorige lid bedoeld,
dan wordt binnen drie weken een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarbij
in de oproeping wordt vermeld dat de eerstbedoelde vergadering geen doorgang heeft kunnen
vinden wegens niet aanwezig zijn van het vereiste quorum, in welke tweede vergadering
rechtsgeldige besluiten genomen kunnen omtrent dezelfde onderwerpen als die, welke in
eerstbedoelde vergadering aan de orde zouden hebben moeten komen, ongeacht het aantal
alsdan aanwezige stemgerechtigde leden.
3. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door of vanwege het bestuur, behoudens
het bepaalde in artikel 14, lid 2 en 3.
4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden, op een termijn van tenminste veertien dagen,
de dag van oproeping en die van de algemene ledenvergadering niet meegerekend. Bij
oproeping worden de ter vergadering te behandelen onderwerpen bijgevoegd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
1. De algemene ledenvergadering is bevoegd tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement.
2. Een zodanig huishoudelijk reglement stelt vast alle nadere bepalingen betrekking hebbende op
het beheer en de inrichting van de vereniging, doch mag geen bepalingen bevatten in strijd met
de wet of deze statuten.
WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 20.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,
genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het totaal geldig uitgebrachte stemmen.
2. De oproeping tot een zodanige vergadering moet geschieden op een termijn van tenminste drie
weken tevoren onder opgave van de letterlijke tekst der voorgestelde wijziging(en).
3. Is ter vergadering als hiervoor bedoeld niet het vereiste quorum aanwezig, dan wordt binnen
vier weken een nieuwe vergadering gehouden, gewijd aan dezelfde onderwerpen, waartoe de
leden op een termijn van tenminste een week worden opgeroepen, in welke vergadering de
alsdan aanwezige stemgerechtigde leden een besluit omtrent de voorgestelde
statutenwijziging(en) kunnen nemen, mits met een meerderheid van twee/derde van de alsdan
in totaal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
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ONTBINDING DER VERENIGING
Artikel 21.
Een besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen analoog aan de wijze als
genoemd in artikel 20 lid 1 en 2, met dien verstande dat geen rechtsgeldig besluit tot
ontbinding kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, indien
tenminste vijftien stemgerechtigden de ontbinding niet wensen. Zij moeten hiervan ter
vergadering, waarin een besluit omtrent de ontbinding moet worden genomen, kennis geven.
Na een geldig genomen besluit tot ontbinding der vereniging draagt het bestuur zorg voor de
vereffening der zaken, tenzij door de algemene ledenvergadering bij het ontbindingsbesluit
andere personen als vereffenaars zijn aangewezen.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk
reglement zoveel mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo na vereffening zal ten goede komen aan de bestemming, die de
algemene ledenvergadering bij het ontbindingsbesluit heeft gegeven.

