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Heden zesentvíintig februari negentienhonderd -----
lweeënnegentig veischenen voor mij, Johann uatt-heus Bl:uns'

notaris ier siandplaats Dordrecht3 ------
ï, -à"-fl"". christiaan Johannes Ockefoen' arls '- wonende ----
-- ááfS-ne Dordrecht, Johanna Nabererf 247 ' geboren te ----

l,ráártensaiik, op vijftien mei negentienhonderd ---------
achtenvijftig, gehuwd; -------: .----.

2. de heer Gerrit ;an eat<ker, hoofdagent van politie
wonend'e 3363 JH sliedrechi', Molshoefweer 41, geboren te
àiIàái".r-tt "p ".iti""t*intig 

januari negentienhonderd ---
achtenvi i f ti-g, gehuwd; ------ .-:--.

ten deze handelend i;-h; hoedanigheid van respectievelijk
o"""i"q*"""ter en bestuurder van de te Dordrecht ----------
ï.;Ë#;il."ti "' "á.á = 3 3 6 

1 ^iI-s-l::*:' :l:í,-T31iï3Etïï"I - - - -àï;-;;;:";;àJ"-'"i""iqins DoRDREcHTSE- Pr'ÀN549rLERS en -----
;ii"ái";-à;le,rerenigíng-ten deze rechtsgeldis.-. l --;:----
verteqenwoordigende , 

'ieikittta"n, gevolmáchtigd door de ---
;i;;;Ë;; feàeníersaderins van dertien december
;Ë;;;;;;";;"áu'á ée"""nelentis, de statuten van de

ïái."iqi"q te wijziqi;q ótt opáitrr\^7 vast te stellen als ----
volgt: - ---'------
STÀTUTEN.
NÀÀI'Í EN Z ETEL .

': ,l

ÀrtiÏér].. -iffiórng draagt de naam: SqRFVFRENTGTNG WINDKRÀCHT en

i" q".te"tígd in de gemeente Dordrecht' -----
DOEL. -----
ertitcet 2. --------
ffi..riging heeft ten doel het beoefenen en propage- -

ren van dè windsurfsport' ------"----
2. Zí'j tiacht dir do;l te b,:reiken door al]e wettj-g geoor-

Ioofdemiddelen,metinachtnemingvandelecenbelangen.
DIJIJR. -_---
artitcet 3. -------- ----:------
ffiórng is aangegaan vcor onbepaalde ti jd' ----------
Artikel 4. --------
ffi"ttiging kent gewone reden en e;releden'
2. Gewone leden zijn 'ii, Ai" zich als lj'd bij het bestuur

hebben aangemel-d 
-"t' 

áá"t het bestuur aIs zodanig tot de

vereniging-zijn tocgelaten' .----- :--------'
rngevaf van nret-;;Ét'atlng door het bestuur kan de al- -
q"áu.t" vergadering alsnog tot :o:]::ins besluiten' -----

3. Ereleden zíin zii', die wégens hun buitengewone verdien-
sten voor- de veróniging op ttoorstef wan het bestuur ----
door de algemene vergadering al-s zcdanig zijn benoemd -
en die die benoeming hebben aanvaard

-ÈLrtik(:l 5. --------
ii"Ëffiàaschap is persoonlijk en mitsclien niet vatbaar --
voor overdracht c'f oïttEong' Zowel natuurli-jke- als



rechtspersonen kunnen lid van de vereniging zíjn
Àrtikel 6. --------
Il- HeE--Iïonaats chap eindigt:

a. door de dood van het 1id; ------
l-\ r.1^.1r nnzacrrri n.Í rr^n hêf I i.l . --------vt/! uY Y !r.Y

c. door opzegging van de vereniging;

2.

^

À Àanr 
^hl- 

7êl-f i

e. door ontbinding van een rechtspersoon / lid .

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
gèschiedentegenheteindevaneenboekjaar'mitS
échriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn --
van tenminste vier weken .

Niettemin is onmiddeflijke beëindiging van het 1idmaat-
schap door opzegging mogelijk, indien redefijkerwijs ---
niet gevergd kan worden het .l-idmaatschap te l-aten
voortduren.
rndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgêhad, ----
loopt he! .lidmaatschap door tot het einde van het ------
eerslvof gende boek jaar
Opzegging van het l-idmaatschap door de vereniging kan --
e,renèens sl-echts geschieden tegen het einde van een ----
boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, -----
schriftefiik en met inachtneming van een opzeggingster-
mijn van tenminste vier weken.
Opáegging van het l-idmaatschap dogr de vereniging kan --
slecÀis plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de ver-
eniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te ----
laten voortduren .
Het bepaalde in de twee l-aatste zinnen van het vorige --
fid is van overeenkomstige toepassing
Ontzetting uit het fidmaatschap kan al-leen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd meL de statuten,
tegLe.ènten en/of besluiten der vereniging handelt, ----
zoáls ondermeer in het geval van de ondanks betalings- -
herinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid -
van zijn jáarlijkse bijdrage, of wanneer een l-id de ----
vereniging op onredelijke wijze benadeelt
pe ontzetÉing geschiedt door het bestuur, dat het be- --
trokken fid ten spoedigste van het besl-uit, met opgave -
van redenen, in kennis stel-t.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst -
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene --
vergadering, èedurènde de beroepstermijn en hangende ---
hêr hór^ên iq hat lid .têc.h.!rqt. -------rrE L !e! vut/
Het besfu-it der algemene vergadering tot ontzetting zaI
moeten word.en genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
wanneer het Lidmaatschap in de loop van een boekjaar ---
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage ----
voor Àet seheel door het 1id verschuldigd.

?

DONÀTEI]RS.



À-rtikel '1 . --------
Donateurs zijn zíj, die jaartijks aan de vereniging een ---
getdelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte -
áoor de algemene vergadering wordt vastgesteld.
GELD}TIDDELEN
Àrtikel 8. --------
i. De g'éTdÍriddelen van de vereniging bestaan uit de jaar- -

IijÈse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, --
enireegelden, erfstellingen, fegaten' schenkingen ên ---
andere inkomsten '2. Ieder gewoon l-id is jaarlijks een bedrag verschuldigd, -
welk bedrag wordt vastgêstel-d door de algemene verga- --
dering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering
,rir.ir;kkêl i ik Lreoaalt dat ook de erel-eden vorengemeLde -
bijdrageplióht hèbben, zíjn zíi daarvan vrijgesteld. ---

3. Niéuwe-gewone leden zijn een entreegel-d verschuldigd ---
waarvan het bedrag wordt vastgestefd door de algmene ---
vergadering

BESTIJT]R.
ÀrEikef 9. --------
tl- Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste --

zeven personen, waaronder een voorzitter, een secreta- -
ris en een penningmeester '

2. De bestuurdèrs worden door de algemene vergadering op --
voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden uit de
leden van de vereniging benoemd. De algemene vergade- --
ring stelt tevens het aanta] der bestuurders vast. -----
Vooizitter, secretaris en penningmeester worden in -----
functie gekozen.

3, Bestuurdèrs kunnen te aflen tijde onder opgaaf van -----
redenen door de algemene vergadering worden geschorst --
en ontslagen. Terzáke van schorsing of ontslag besfuit -
de algerneÁe vergadering met een meerderheid van twee/- -
derde van de uitgebrachte stemmen' --------

4. Indien ingeval vàn schorsing van een bestuurder de
algemene vergaderÍng niet binnen drie maanden daarna ---
tot zijn ontèlag heeft besloten, eindigt de schorsing' -
De gesóhorste bèstuurder wordt in de gelegenheid ge: -
steÍd zich in de algemene vergadering te verantwoorden -
en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan' ----

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maxi- --
maal- zes jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan --
de periodé tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algeme-
ne vergaderingen.
De besiuurders treden af volgens een door heÈ bestuur --
ór'' tê maken rooster dat zodanig is opgesteld dat voor- -
=1Lter, secretaris en penningmeester nimmer gelijktij- -
r.i^ ^+:r-^^^-,1 -i -ih.ur9 or L!cusrru arJrrr

aftredende bestuurder is onmid-een vo)gens het rooster
delli jk herbenoembaar.
fn bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voor- -



Àrtikel 10' -------
1.-H"t 6a"tuur is bel-ast met het besturen van de vereni- --

ging. -----
2. Éet bestuur .is, behoudens voorafgaande goedkeuring door

de ledenvergadering, mede bevoegd tot het sLuiten van --
overeenkomsten tot het verkrijgên, vervreemden of be- --
zwaren van registergoederen en tot het sluiten van -----
overeenkomsten, t..ibij de vereniging zich a1s borg of -
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -----
derde stórk maakt of zich tot zekerheids stel I ing voor --
een schuld van een derde verbindt ' ------

Àrtikef 11. -------
f . rl"t *tuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de ---

vereniging in- en buiten rechte'
2. De veriegénwoordigingsbevoegdheid komt.mede toe aan ----

twee gezamenlijk handefende bestuurs-Leclen'

ziên. -----
6. Een niet volta.llig bestuur blijft bestuurbevoegd'

?

Àrtikel 12, -------

-;=i-s"t"ene 
vergaderingen worden gehouden in de ---------' 

l.*""it" waar dé vereniging statutair is gevestigd' ----
2. iaarlijks wordt tenminsie één algemene vergadering ------ 

!àito"aó" en we1 binnen zes maanden na afloop van het ---
Ëà-xiu.., behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering
In deze atgemene vergadering brengt het bestuur haar ---
jaarversla! uit en dóet het onder overlegging van een --
Éafans en een staat van baten en lasten en overigens ---
van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van
náár in het-afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur'
J""rfi;f.= benoámt àe algemene vergadering een commissie
.rà" t"í*i""te twee .Ieden die geen deel mogen uitmaken --
van het bestuur.
Het bestuur doet in het vorige l-id bedoefde stukken ----
tánminst" één maand voor de dag, waarop de algemene ----
.ráigáá"ti"q zaI r'rorden gehouden .waarin. deze zullen -----
*orá.n behándeld, toekomen aan de commissie' De conmis-
sie onderzoek! deze stukken en brengt aan de algemene --
vergadering verslag uit van haar bevindingen' -::.------
veif,t ait ónderzoeÉ naar oordeel der commissie bijzon- -
AÀiË loekfroudkundige kennis, dan kan zíj zíc}: op kosten
.r".t a" vereniging áoor een deskundige doen bijstaan' ---
nàl bestuur ié vórplicht aan de commissie al-1e door ----
haargewensteinliêhtingenteverschaffen,haar
áesgeíenst de kas en de waarden te tonen en inzage in --
de Éoeken en bescheiden der vereniging te geven' --- ---
óà p".ttittq.ee ster is verplicht de middelen der vereni- -
gi"i utq"á"nderd. van zijn eigen vermogen te beheren' ---

DE AIGEMENE VERGÀDERING

^

Artikel, 13 .
r ar^^^+ l^ algemene vergadering, bedoeld in het vorige ---



)

?

artikel, worden a]gêmene vergaderingen bijeengeroepen --
door het bestuur, zo dikwijls het dit wenselijk oor- ---
deeft.
ón sr-hrifi-eliik werzoek van tenminste vijf procent van -
hàt aantal feàen met een minimum van tien l-eden is het -
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een afgemene
vergadering op een termiin van niet langer dan vier we-
ken, mits 6ii fret verzoek de te behandefen onderwerpen -
nauwkeurig zi jn opgegeven. ------
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge- --
vol-g wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de ---
bijèenroeping van de algemene vergadering overgaan
De 

- bi j eenroeping der algemene vergadering geschiedt ----
door ichriftèlijke mededeling aan de s temgêrechtigden --
op een termijn van tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandel-en onderwerpen ---
vermel-d.
Indien werd gehandel-d in strijd met het bepaalde in het
vorige lid, kan de algemene vergadering niêttemin
rechisgeldig besluiten, mits affe l-eden ter vergadering
aan*ezig zijn en zich voor het besluit hebben uitge- ---
cnrnlron

Ieder van hen hêeft één stem.
Leden kunnen zich ter vergadering n.iet doen vertegen- --
woordigen.
Een eeistemmig besJ-uit van alfe s temgerechtigden, ook --
al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits -
met vóorkennis van he! bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besfuit van de algemene vergadering
De voorzitter bepaalt de wijze \daarop de stemrningen in -
d.e algemene vergadering worden gehouden. Stemmingen ----
over personen zijn altijd schriftelijk. --------
Àffe Ëesl-uiten waaromtrent bij de vret of bij deze sta- -
tuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
word.en genomen bij volstrekte meerderheid van de uitge-

À

Àrtikel 14, ------- -- ---:---.--::--- .--:- .1, Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en -
de èreleden' de wettel-i jke vertegenwoordigers van ------
minderjarige leden, afsmede degenen, die daartoe door --
de algemene vergadering zijn uitgenodigd. ----- --:- ----

2. Stemgórechtigd in de algemene vergadering zijn de feden
en dé erel-edón, met dien verstande dat het stemrecht ---
rran minderiarioe feden onder zestien jaar door dev sr! rL,rrree! Jq4+:rv

wettelijke veriegenwoordiger moet worden uilgeoefend' --

À

l-\'r-A.hïê ooIr'l ioe sieÍnmen
eii stakén .raÁ stemmen over zaken is het voorstel ver- -
worpen -----------
lndlen bij stennning over personen de vo-l strekte meer- --
derheid niet wordt behaald' vindt herstemming plaats' --
waarbij de kandidaat afval-t die bij de vorige stemming -
het geiingste aantaf steÍnmen op zich verenigde' Indien -



het geringste aanta]- stemmen door meer dan één kandi- --
daat werd behaafd of alle kandidaten een zeffde aantal -
sternmen op zich verenigden, wordt in een tussenstemming
met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte -----
stemmen en bij gebreke daarvan door het lot bepaald wie
van dezen zal afvaflen. De hierboven omschreven proce- -
dure wordt zonodig herhaald tot de vol-strekte meerder- -
heid is behaald of nog sfechts één kandidaat is overge-
bleven. In het laatstgenoemde geval is de als enige ----
overgebleven kandidaat gekozen, ook indien hij niet de -
vol-strekte meerderheid mocht hebben verkregen

Àrtikel 15. -------
t -l-e algenene vergaderingen worden geleid door de voor- --

zitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste
aanwezige bestuurs lid
Zijn geen bestuursl,eden aanwezig, dan voorziet de
vergadering zeff in haar leidinS. --------

2. Het door dè voorzitter ter algernene vergadering uitge- -
sproken oordeel, dat door de vergadering een besfuit is
gènomen, is beslissend ' Hetzelfde geldt voor de inhoud -
van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over ---
een niet schriftefijk vastgelegd voorstel

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden ----
notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen Persoon
Deze notul-en worden in dezelfde of in de eerstvoLgende -
e I rrcmene weroacleri n^ r'A<t.Íêqf êl íl ên ten bIi jke daafvan -q r9 Er"Errs v s!Yuuu! rrrY

doór de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend

STÀTUTENWUZ IGING .
Àrtikel 16.
l--frl-i "-aTnc van cle statuten kan slechts p.laatshebben doorL. ttr ) - LYLt.

eeÁ fósfuit van een a.lgemene vergadering, waartoe werd -
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van -
de statuten za1 worden voorgestel-d

2. zíj, die de oproeping tot de algemene vergadering ter --
beÁandeling ván een voorstel tot statutenwi j ziging heb-
ben gedaan, noeten tenÍninste vijf dagen voor de dag der
vergádering een afschrift van dat voorstel, waarin de --
vooigestetde wijzigingen woordelijk zijn opqenomen, op -
een áaartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage --
J-eggen tot ná de afloop van de dag, waarop de vergade- -
ring werd gehouden

? 'r..\r wi -i z i cli n.' vàn de statuten kan door de algemene ver-
gaderiÁg éIeàhts worden besfoten met een meerderheid ---
van tenminstê twee/derde van het aantal geldig uitge- --
brachte stemmen, die tezamen meer dan de helft van het -
aantal stemgerechtgigden vêrtegenwoordigen. ------ ------
Mocht in een leden.tergadering wel de vereiste meerder- -
heid van stenmen worden behaald maar niet het vereiste -
ouorum, dan wordt binnen vier weken een tweede verga- --



dering bijeengeroepen, waarin tot statutenwi j ziging kan
worden besJ-oten met dezelf de meerderheid van steÍnmen, --
ongeachthetaantalaanwezigestemge.rechtigden.

4. De s tatuenwi j ziging treedt eerst in werking nadat daar-
van een notarië.Ie akte is opgemaakt

5. Het bepaalde in de J-eden 1 en 2 van dit artikef is niet
,.-- +^^--ê^in^ in^ión fêr ^1.Íêmênê rrorrr.adcr'ino al le ---vdlr L\JEPo,-:tr-rr9, rrrqrsrr LEr urYUr"vrr

s temgerechtigden aanwezLg zíjn en het besluiu tot ------
statuten\tij zígíng met algemene stemmen wordt genomen. --

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift -
van de akte van statutenwi j ziging en een volledig
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de ----
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het ---
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden ver-
on i rri nrrerorri ef ar

ONTBINDING EN VEREFFENING. ------

1. Het bepaalde in artikef 16 leden I,2, 3 en 5 is van ---
overeenkomstige toepassing op een besfuit van de alge- -
mene vergadering tot ontbinding van de vereniging. -----

? ÍFên?i i .tê :l.rêrrênê rrorrjar]cri no bi i het in hêt- v.)ri crê ---.. LettL!) uu uryurrLurrc vE!YqvErfrrY

lid bedoelde besl-uit een andere bestemrning vaststeft ---
voor het batig saldo, komt dill toe aan hen, die ten ----
tijde van de ontbinding fid waren van de verenÍgÍng. ---

3. Tenzij de algemene vergadering anders besluiu, ge- -----
schiedt de vereffening door het bestuur

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. --
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de --
statuten voorzovee.I mogelijk van kracht. In stukken en -
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten ---
aan haar naam word.en toegevoegd de woorden "in liquida-
tie". -----

Àrtikel 17.

Àrtikel 18.
1. De@emene vergadering kan één of meer reglementen ----

vastsieflen, waarin onderwerpen worden geregeld, v/aarin
door deze statuten niet of niet-vo1l-edig wordt voor- ---
zien, -----

2. Een regfement mag geen bepalingen bevatten' die --------
srri i.lio zi'in mêt de wet of met deze statuten

? nn rlo È'oc l rri f ên f ^t v.actsf êl I i n.t ên, --- t-uL wL )'L9-LrL9
oÀ'' -onl omcnt iq hêf hênaa lrie in artikel 16 leden 1en -sErr !sYferLLU

2 van overeenkomstige toepassing.
I,laarvan akte in minuut is verleden te Dordrêcht op de -----
aatum $ het hoofd dezer akte vermel-d. --------
Na zaketijke opgave van de inhoud van deze akte aan dê ----
^^h^-rrn+èn rti o mi 'i n.rf ^ri c - bekend zi in . hehhen dezen --LLJrrrPa.LarrLsrrr urs r"f,J , vu^e"s

eenparig verkfaard van de inhoud van deze akte te hebben --
kennisgenomen en op voltedige voorlezing daarvan geen -----
--.i iê f ^ êf ^l I ^- 17órr7^l nanc i e. Àc'za 

^kf 
ê na hênêrkie -----PIIJ5 Lc . vE! vvr\jsrr

irnnrl cz.i ncr rioor de c^ín-ran+^- an mi i notafiS | -----------vuu!aearlg uvr"uu!urrevrr v/À r"!J t '



ondertekend,
( Getekend : ) Ch.J, Ockeloen, G.J. Bakker' Bruns.

UÏTGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



ondertekend.
( Getekend : ) Ch.J. Ockeloen, G.J. Bakker' Bruns.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.


