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STATUTENWIJZIGING
(Amsterdamsche Roeibond)
Heden, negenentwintig maart tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric
August Berger, notaris te Amsterdam:
1. de heer Pieter Matthijs de Graaf, wonende te 2133 CR Hoofddorp, Lindholm 155,
geboren te Amsterdam op tien juni negentienhonderd negenenveertig, Nederlands
rijbewijs nummer 3116152282,
2. de heer Robert Lukkenaer, wonende te 3632 EH Loenen aan de Vecht, Brugstraat 9,
geboren te Utrecht op vijftien augustus negentienhonderd vijfenzestig, Nederlands
rijbewijs nummer 3176364060.
De comparanten verklaarden:
De statuten van de te Amsterdam gevestigde vereniging "Amsterdamsche Roeibond", hierna
te noemen: “de vereniging”, werden vastgelegd bij akte op tien juli negentienhonderd tachtig
verleden voor mr dr. A.A. van Velten, destijds notaris te Amsterdam, welke statuten
laatstelijk werden gewijzigd bij akte houdende statutenwijziging op elf december
negentienhonderd zevenennegentig voor mr. O.H. Over, destijds notaris te Amsterdam,
verleden.
In de op achtentwintig februari tweeduizend zes te Amsterdam gehouden algemene
vergadering van de "Amsterdamsche Roeibond" is overeenkomstig het bepaalde in artikel 15
van de statuten besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te
stellen.
De notulen van de evenbedoelde vergadering zullen aan deze akte worden gehecht. In
gemelde notulen werd de comparanten volmacht verleend de statutenwijziging bij
onderhavige akte te doen constateren.
Naar aanleiding van het voormelde besluit en ter uitvoering daarvan verklaarde de comparant
de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij met ingang van heden luiden als
volgt.
Artkel 1 Naam, zetel en duur
1. De vereniging, hierna te noemen “de bond” draagt de naam Amsterdamsche Roeibond en
is gevestigd te Amsterdam.
2. De bond is op één december negentienhonderd vijfentwintig aangegaan voor de tijd van
negenentwintig jaar. Na het verstrijken van genoemd tijdvak is de bond opnieuw
aangegaan voor een tijdvak van negenentwintig jaar en tien maanden, aldus eindigend op
dertig september negentienhonderd vierentachtig. Met ingang van van dertig september
negentienhonderd vierentachtig wordt de bond geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde
tijd
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Artikel 2 Doel
De bond stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen van de roeisport in het algemeen
en van die belangen in Amsterdam en omgeving in het bijzonder. Hij tracht dit doel te
bereiken langs wettige weg en wel door:
1. het behartigen van de belangen van de leden-verenigingen
2. het maken van propaganda in de ruimste zin
3. het opleiden van roei- en verenigingskader
4. het uitschrijven van wedstrijden
5. het oprichten van en/of deelnemen in rechtspersonen, die bevorderlijk zijn aan zijn
doelstelling
6. al wat verder daartoe bevorderlijk is
Artkel 3 Boekjaar
Het boekjaar van de bond loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar
Artikel 4 Verplichtingen van de leden
1. De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen
contributie te betalen.
2. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit
tot contributieverhoging te zijnen opzichte uitsluiten
Artikel 5 Leden
1. Leden van de bond kunnen zijn in en om Noord Holland gevestigde verenigingen met
hetzij beperkte hetzij volledige rechtsbevoegdheid, welke zich de bevordering van de
roeisport ten doel stellen.
2. Aanmelding van een vereniging als lid geschiedt bij het bondsbestuur onder overlegging
van de statuten en reglementen van de desbetreffende vereniging op voorstel van twee
leden van de bond, bedoelde statuten en reglementen mogen niet in strijd zijn met het
doel en de belangen van de bond
3. De Algemene Vergadering besluit over de toetreding van een lid, een dergelijk besluit
dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen
Artikel 6 Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan
b. door opzegging van een lid
c. door opzegging door het bondsbestuur namens de bond
d. door ontzegging
2. Opzegging namens de bond kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in
deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer het zijn
verplichtingen jegens de bond niet nakomt, alsmede wanneer van de bond redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
3. a. Opzegging van het lidmaatschap namens het lid of de bond kan slechts geschieden
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van vier weken
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum, waartegen was opgezegd.
4. Een opzegging als bedoeld in artikel 4 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat
het bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld
5. Behalve in het geval dat een lid heeft opgehouden te bestaan wordt een lid dat heeft
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opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat
waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen
ten opzichte van de bond of zijn organen of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin
begrepen.
6. Ontzetting geschiedt door de Algemene Vergadering; een dergelijk besluit dient te
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
7. Tot ontzetting kan alleen worden besloten indien een lid in ernstige mate in strijd met de
statuten, reglementen en/of besluiten van de bond handelt of de bond op onredelijke wijze
benadeelt.
Artikel 7 Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de bond bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt en op voordracht van het bestuur of tenminste drie leden van de bond door de
algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
Artikel 8 Bestuur
1. Het bestuur van de bond bestaat uit ten minste zeven meerderjarige personen die door de
algemene vergadering worden benoemd uit de leden van de verenigingen die lid zijn van
de bond.
2. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering benoemd; de overige functies
worden door het bestuur onderling verdeeld.
4. De algemene vergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Een daartoe strekkend besluit dient te worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt;
1. door het eindigen van het lidmaatschap van een vereniging die lid is van de bond;
2. door bedanken;
3. door periodiek aftreden.
De wijze van aftreding van bestuursleden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld;
aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 9 Bestuurdersbevoegdheid en vertegenwoordiging
1. Het Bestuur is mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling vaan een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen een derde beroep worden gedaan
2. De bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt door of het bestuur of de voorzitter
tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.
Artikel 10 Rekening en verantwoording
1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging van elke termijn door de Algemene
Vergadering – in een Algemene Vergadering te houden binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar van de bond zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige
bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
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bestuur
Artikel 11 Algemene Vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de bond alle bevoegdheden toe die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de bond een Algemene
Vergadering worden gehouden
3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur
b. De benoeming van een eventuele financiële commissie
c. Voorziening in vacatures
d. Voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping tot de
vergadering
4. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur of een of
meer leden van de bond zulks nodig oordeelt/oordelen
5. Het bestuur is op verzoek van ten minste een zodanig aantal ledenafgevaardigden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een Algemene Vergadering binnen acht dagen
6. Indien aan het verzoek als bedoeld in lid 5 van dit artikel binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroepen overgaan hetzij op de
wijze als is vermeld in artikel 13 hetzij door middels van een advertentie in een
Amsterdams of landelijk dagblad
Artikel 12 Samenstelling en besluitvorming Algemene Vergadering
1. a. De leden van de bond worden door ten hoogste twee afgevaardigden ter Algemene
Vergadering vertegenwoordigd. Elk lid brengt één stem uit.
b. De afgevaardigden moeten lid zijn van de vereniging die zij vertegenwoordigen; zij
kunnen niet meer dan één vereniging tegelijk vertegenwoordigen.
2. Alle leden van de bij de bond aangesloten verenigingen hebben als toehoorder toegang
tot de algemene ledenvergadering
3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
4. Besluiten kunnen slechts worden genomen ten aanzien van de in de oproeping vermelde
agendapunten en wijzigingen daarvan. Zolang in een vergadering alle afgevaardigden
aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over niet in de oproeping
vermelde punten, mits met algemene stemmen, ook al heeft geen bijeenroeping plaats
gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen of houden van vergaderingen niet in acht genomen.
Artikel 13 Bijeenroeping Algemene Vergaderingen
1. De bijeenroeping van de Algemene Vergaderingen geschiedt door het bestuur met
inachtneming van een termijn van tenminste twee weken en onder vermelding van de ter
vergadering te behandelen punten. In spoedeisende gevallen – een en ander ter
beoordeling van het bestuur – kan een Algemene Vergadering door het bestuur worden
bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen.
2. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden van de bond te zenden
kennisgeving.
Artikel 14A Geldmiddelen
De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
1. Contributies van de leden
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2. Schenkingen, legaten of erfstellingen
3. Alle ander inkomsten
Artikel 14B VBWJ-fonds
Een deel van het vermogen wordt gevormd door het VBWJ-fonds, dat is ontstaan na een fusie
met de Vereeniging ter Bevordering van de Watersport onder Jongeren
1. Opbrengsten uit het vermogen van dit fonds worden toegevoegd aan dit fonds
2. Uitgaven uit dit fonds kunnen alleen worden gedaan indien deze tot doel hebben het
aanmoedigen en bevorderen van de watersport in de ruimste zin voor jongeren, die als
regel de twintigjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en nog geen zelfstandige positie in
de samenleving bekleden
3. In de jaarrekening moeten vermogenspositie, inkomsten en uitgaven afzonderlijk worden
vermeld en verantwoord.
Artikel 15 Statutenwijziging
1. In de Statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met een mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering hebben gedaan moeten tenminste
veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, tezamen met de agenda aan alle leden toezenden
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële acte is
opgemaakt. Tot ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
Artikel 16 Ontbinding
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene
Vergadering alsmede de in andere gevallen in de wet bepaald.
2. Het bepaalde in lid 2 en 3 van artikel 15 is van overeenkomstige toepassing
3. Het batig saldo na vereffening dient te worden aangewend ten behoeve van de sport
overeenkomstig het inzicht van de leden
Artikel 17 Huishoudelijk Reglement
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 de Statuten
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparanten
hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
De comparanten hebben met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing
ondertekend.
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