
STATUTEN WSV Texel 
 

 

Naam, zetel, duur  

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam “Watersportvereniging Texel” en is gevestigd te Texel, 

nader aan te duiden: de vereniging. 

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. Het verenigingsjaar valt samen met bet kalenderjaar. 

 

Doel.  

Artikel 2. 

1. De vereniging heeft als doel de bevordering van de watersport in de ruimste zin. 

2. Zij tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen welke haar ten dienste staan. 

3. Zij ontvangt haar geldmiddelen uit o.a. contributies, liggelden, subsidies, donaties, 

stalling. 

4. Zij heeft een jachthavenreglement, welke artikelen haar leden onverwijld dienen na te 

komen. 

 

Leden.  

Artikel 3. 

1. De vereniging heeft leden en ereleden. 

2. Als lid kunnen worden toegelaten personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de 

Gemeente Texel en woonachtig op het eiland. 

3. Tot erelid kunnen benoemd worden personen die zich voor de vereniging bijzonder 

verdienstelijk gemaakt hebben. De benoeming van ereleden geschiedt door de 

ledenvergadering op voordracht van het bestuur. 

 

Artikel 4. 

Het lidmaatschap eindigt door: 

1. Overlijden. 

2. Schriftelijke opzegging aan de secretaris van het bestuur vóór 1 oktober van een 

verenigingsjaar, door welke opzegging het Lidmaatschap beëindigd wordt per 31 

december van dat jaar. 

3. Royement door het bestuur. 

Een lid dat handelt in strijd met de belangen van de vereniging of weigert na herhaalde 

aanmaning zijn contributie te voldoen, kan worden geroyeerd. De betrokkene wordt ten 

spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat 

binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene 

vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

Bij beëindiging van Lidmaatschap vervallen alle rechten. 

 

Artikel 5. 

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf, zeven, of negen leden. 

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit leden der vereniging 

benoemd. 

3. Elk jaar treden twee leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken 

rooster van aftreden. >> Met toestemming van de ALV d.d. 12 april 2019, wordt in de 

praktijk een vaste bestuurstermijn van vier jaar gehanteerd. 



4. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

5. Het bestuur stelt per vacature tenminste één kandidaat voor. 

6. Andere kandidaten kunnen gesteld worden door tenminste tien leden der vereniging, mits 

deze kandidaten schriftelijk bij bet bestuur opgegeven worden, uiterlijk tien dagen vóór de 

datum van de ledenvergadering waarin vervulling van vacatures in bet bestuur moet 

plaatsvinden. 

7. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 

voorganger in. 

8. Elk bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde uit zijn functie 

door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing welke niet 

binnen een maand gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van 

die termijn. 

9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 

b. Door bedanken. 

 

Dagelijks bestuur 

Artikel 6 

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een 

secretaris, een penningmeester en een havencommissaris. 

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien wordt de vereniging in en buiten 

rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging 

zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, mits het bestuur daarvoor goedkeuring 

heeft verkregen van de ledenvergadering. 

4. Voor alle handelingen en verbintenissen waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van 

Vijfentwintig Duizend Euro te boven gaat, is goedkeuring van de ledenvergadering 

vereist. 

5. De goedkeuring van de ledenvergadering, als in de leden 3 en 4 bedoeld, moet blijken uit 

een genotuleerd besluit van de ledenvergadering, getekend door drie bestuursleden en drie 

leden, niet bestuursleden. 

6. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of drie leden van bet bestuur zulks 

wenselijk achten. 

7. Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij anders 

voorgeschreven. 

8. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering van zijn functie ontheven worden, 

doch uitsluitend met een meerderheid van twee-derde van het aantal stemmen dat in een 

daartoe bijeengeroepen ledenvergadering uitgebracht wordt. 

 

Jaarlijkse ledenvergaderingen 

Artikel 7. 

1. Jaarlijks wordt door bet bestuur een ledenvergadering bijeengeroepen, te houden vóór 1 

mei. De bijeenkomst vindt plaats door middel van een circulaire aan de leden of door een 

advertentie in de Texelse Courant. De oproep geschiedt tenminste twee weken vóór de 

datum van de vergadering en moet de onderwerpen bevatten die in de vergadering 

behandeld zullen worden. 

2. In de jaarlijkse vergadering worden de volgende punten behandeld: 

a. Verslag van bet dagelijks bestuur over de gang van zaken in het afgelopen jaar. 



b. Verslag van de penningmeester over de financiële situatie van de vereniging en 

begroting voor het lopende jaar. 

c. Benoeming — op voordracht van bet bestuur — van een commissie uit de leden 

tot het nazien van de financiële verantwoording van de penningmeester. 

d. Benoeming van bestuursleden ter vervulling van vacatures, ontstaan door 

periodiek aftreden van bestuursleden of anderszins. 

e. Verlening van décharge aan bet bestuur voor het gevoerde beleid. 

f. Behandeling van onderwerpen, door bet bestuur bij de oproep vermeld, en van 

onderwerpen waarvan behandeling schriftelijk aan het bestuur verzocht is door 

tenminste tien leden en ten minste veertien dagen vóór de datum van de 

ledenvergadering. 

 

Bijzondere ledenvergaderingen 

Artikel 8. 

1. Andere ledenvergaderingen dan in artikel 7 bedoeld, worden bijeengeroepen zo dikwijls 

het bestuur dat gewenst acht. 

2. Een ledenvergadering moet door het bestuur bijeengeroepen worden, indien tenminste tien 

leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken, onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen. 

3. Het bestuur moet aan dergelijk verzoek zodanig gevolg geven, dat de verzochte 

vergadering gehouden wordt binnen vier weken na ontvangst van het desbetreffende 

verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn zelf een vergadering bijeen te 

roepen en zo nodig zelf in de leiding ter vergadering te voorzien. 

4. Een krachtens de vorige alinea bijeengeroepen ledenvergadering kan rechtsgeldige 

besluiten nemen, doch uitsluitend over de onderwerpen die in het verzoek aan het bestuur 

opgegeven werden. 

 

Artikel 9. 

Tot de ledenvergadering hebben toegang: 

1. De leden, mits in het bezit zijnde van een voor het jaar waarin de vergadering gehouden 

wordt, geldig bewijs van lidmaatschap. 

2. De ereleden. 

3. Alle andere personen, die door het bestuur tot de vergadering uitgenodigd zijn. 

 

Artikel 10. 

Alleen de leden hebben stemrecht, en wel ieder één stem. Stemmen bij volmacht is niet 

toegestaan. 

 

Artikel 11. 

1. In de ledenvergaderingen wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling 

gestemd. 

2. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen. 

3. Bij verkiezingen worden die kandidaten waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht 

geacht te zijn gekozen. 

4. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Het bestuur regelt de stemprocedure. 

 

 



Contributie 

 

Artikel 12. 

1. De contributie wordt door de ledenvergadering jaarlijks vastgesteld op voorstel van het 

bestuur. Blijft een voorstel van het bestuur achterwege, dan blijft de contributie voor het 

volgende jaar gelijk aan die van het lopende jaar. De contributie is uitsluitend 

verschuldigd door de leden. 

2. De contributie moet elk jaar vóór 15 februari van het betreffende jaar worden voldaan. 

3. Het bewijs van betaling van de contributie geldt als bewijs van lidmaatschap. 

 

Artikel 13. 

Wie overeenkomstig artikel 3 tot het lidmaatschap toegelaten wordt, is eenmalig verschuldigd 

een intredesom waarvan de hoogte wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel 

van bet bestuur. Blijft in enig jaar een voorstel van het bestuur achterwege, dan zal de hoogte 

van deze intredesom ongewijzigd blijven. Dit bedrag moet voldaan worden uiterlijk binnen 

veertien dagen na de ontvangst van de brief waarin het bestuur de kandidaat in kennis stelt 

van zijn toelating tot het lidmaatschap. Echtgenoten en/of langdurige partners van een lid 

waarmee een duurzame effectieve relatie bestaat, kunnen als lid worden toegelaten zonder 

deze intredesom te hoeven betalen. 

 

Statutenwijziging, ontbinding 

Artikel 14. 

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten, tot ontbinding van de vereniging, alsmede tot 

wijziging van dit artikel, kan slechts genomen worden in een opzettelijk daartoe 

bijeengeroepen ledenvergadering, met een meerderheid van ten minste drie-vierde van het 

aantal leden der vereniging. 

2. Indien in deze vergadering niet drie-vierde van het aantal leden aanwezig is, wordt binnen 

drie maanden een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen, waarin een in alinea 1 

bedoeld besluit genomen kan worden met een meerderheid van drie-vierde van het aantal 

uitgebrachte stemmen, ongeacht hoeveel leden aanwezig zijn. 

3. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet woordelijk in de oproep tot de vergadering 

vermeld worden. 

 

Artikel 15. 

In geval besloten wordt tot ontbinding der vereniging beslist de ledenvergadering wie met de 

liquidatie belast zal worden. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de 

algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der 

vereniging overeenstemmend. 

 

Onvoorziene gevallen 

Artikel 16. 

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 

 

 
 


