STATUTEN HELLEVOETSE ONDERWATERSPORT VERENIGING
OKE
ARTIKEL 1
NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: ‘Hellevoetse Onderwatersport Vereniging OKé’, hierna te noemen ‘de
vereniging’. Zij is gevestigd te Hellevoetsluis.

ARTIKEL 2
DOEL EN MIDDELEN
1.
2.

De vereniging heeft zich ten doel gesteld: De beoefening en stimulering van de onderwatersport in
de ruimste zin.
De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
A. Het nemen van maatregelen om de geoefendheid en de veiligheid van de beoefenaren aan de
onderwatersport te bevorderen, binnen het kader van de door de Nederlandse Onderwatersport
Bond (NOB) gestelde richtlijnen;
B. Het beschikbaar krijgen van oefengebieden en materiaal;
C. Het onderhouden van betrekkingen met overheden- en andere instellingen en verenigingen in
binnen en buitenland;
D. Het maken van propaganda voor en over de onder watersport;
E. Het organiseren respectievelijk bezoeken van: kampen, excursies, tochten, weekends, lezingen,
voordrachten, filmavonden en tentoonstellingen;
F. Alle overige wettige middelen, welke haar verder ten dienste staan en zullen staan.

ARTIKEL 3
DE LEDEN VAN DE VERENIGING
1.
2.

3.
4.

De vereniging kent kandidaat-leden, gewone leden, ereleden en donateurs.
A. Kandidaat-leden zijn die natuurlijke personen die zich bij de vereniging aanmelden als nieuw
lid. Zij worden dan voorwaardelijk toegelaten tot de vereniging met een proeftijd waarvan de
duur in het huishoudelijk reglement is vastgesteld. Na afloop van de proeftijd beslist het bestuur
of het kandidaat-lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap.
B. Gewone leden zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten,
nadat zij het kandidaat-lidmaatschap hebben doorlopen en de in het huishoudelijk reglement
genoemde minimum leeftijd hebben bereikt.
C. Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging, op gemotiveerd
voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd.
D. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die de vereniging jaarlijks met een bijdrage
steunen, waarvan het minimum jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle kandidaat-, gewone en
ereleden zijn opgenomen.
Waar in de statuten wordt gesproken van leden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de
kandidaat-, de gewone en ereleden daaronder begrepen.

ARTIKEL 4
DE TOELATING
1.

2.

1

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, na ontvangst door de secretaris van het bestuur
van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader is geregeld bij huishoudelijk
reglement. Minderjarigen dienen het aanmeldingsformulier mede door hun wettelijk vertegenwoordiger te laten ondertekenen.
Bij niet toelating tot lid kan een ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.

4.

Alle rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap worden eerst verkregen, kunnen
respectievelijk eerst worden opgelegd wanneer het betreffende ‘lid’ zich schriftelijk akkoord heeft
verklaard met een door hem ontvangen kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement.
De leden beoefenen de duiksport onder eigen verantwoordelijkheid en zullen de vereniging nimmer
aansprakelijk stellen voor materiële en/of immateriële schade opgelopen bij enig) duikevenement of
andere door de vereniging georganiseerde bijeenkomst.

ARTIKEL 5
SCHORSING EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
A.

1.
3
3

B.

1

2.
3.
4.

5.
6.

Schorsing van het lid kan door het bestuur worden uitgesproken indien: het lid handelt in strijd
met de statuten of het huishoudelijk reglement.
Het lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing.
De schorsing van het lid komt te vervallen indien de ledenvergadering niet binnen
drie maanden na deze schorsing tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft besloten,
conform het hierna onder punt B bepaalde:
Het lidmaatschap eindigt:
A.
Door overlijden van het lid;
B.
Door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris van het bestuur;
C.
Door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
D.
Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt; of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
Opzegging namens de vereniging geschiedt door een besluit van het bestuur.
Ontzetting namens de vereniging geschiedt bij besluit van een ledenvergadering, genomen met
een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met
in acht neming van een opzeggingstermijn van acht weken. Echter kan het lidmaatschap ook
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waar tegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, anders dan conform het in lid 4
van dit artikel bepaalde, een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

ARTIKEL 6
JAARLIJKSE BIJDRAGEN

1.

2.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, dat elk jaar door de algemene
ledenvergadering in een contributiebesluit zal worden vastgesteld. De bijdrage dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

ARTIKEL 7
HET BESTUUR
1.

2

Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen oneven aantal van
tenminste vijf personen, die door deze vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit
de gewone leden, die achttien jaar of ouder zijn.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester die door de algemene ledenvergadering in functie
worden gekozen, vormen tezamen het dagelijks bestuur.

2.

3.

4.

5.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het
bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien
gewone leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van tien of meer gewone leden moet vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Van elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

ARTIKEL 8
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
PERIODIEK LIDMAATSCHAP
SCHORSING
1.

2.

3.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te alle tijden door de
algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit van een buitengewone ledenvergadering tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Elk bestuurslid treedt af, volgens een door de algemene ledenvergadering in het huishoudelijk
reglement op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
vacature door het bestuur wordt benoemd, heeft zitting in dat bestuur tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering. Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen door de algemene ledenvergadering, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
A. Door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
B. Door te bedanken voor de bestuursfunctie.

ARTIKEL 9
BESTUURSFUNCTIES
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1.
2.

3.
4.

Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer
dan één bestuursfunctie bekleden.
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door het bestuur in de volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijken daarvan door de
voorzitter en secretaris worden ondertekend.
Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

ARTIKEL 10
BESTUURSTAAK
VERTEGENWOORDIGING
1.
2.

3.

3

Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de een waarnemend functionaris te benoemen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.

5.

6.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
Het bestuur behoeft eveneens een goedkeuring van de ledenvergadering voor het besluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen een bedrag of waarde zoals jaarlijks in het huishoudelijk reglement zal worden
vastgesteld te boven gaande;
II. A.
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van
onroerende goederen;
B.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging, een bankkrediet wordt verleend;
C.
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
D.
het aangaan van dadingen;
E.
het optreden in recht, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
F.
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd: door de voorzitter en secretaris gezamenlijk of de voorzitter met de penningmeester gezamenlijk of de secretaris met de penningmeester gezamenlijk of bij ontstentenis van één
of beiden hunner door zijn / hun plaatsvervanger(s).

ARTIKEL 11
JAARVERSLAG
REKENING EN VERANTWOORDING
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

4

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit ten alle tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden, na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan
ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
De algemene ledenvergadering benoemt uit de leden een commissie van ten minste twee personen,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt voordat de algemene
ledenvergadering wordt gehouden de rekening en verantwoording van het bestuur, en brengt aan de
algemene ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. Nadere regelen met betrekking tot de verkiezing, vervanging en /of aftreden van deze commissieleden zullen worden gegeven in het huishoudelijk reglement.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie van onderzoek zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
De last van de commissie kan ten alle tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

ARTIKEL 12
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
1.
2.

3.
4.

5.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
A. De notulen van de laatst gehouden ledenvergadering;
B. het jaarverslag, de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
C. De benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor een volgend verenigingsjaar;
D. De voorziening in eventuele vacatures;
E. De vaststelling van de contributie als bedoeld in artikel 6 en beschreven in het contributiebesluit.
F. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Uitgewerkte voorstellen vanuit de leden dienen minimaal vier weken voor de aanvang van de
algemene ledenvergadering schriftelijk en ondertekend door minimaal vijf leden te worden ingeleverd bij het bestuur. Het bestuur verstuurt deze voorstellen dan samen met de agenda en het
jaarverslag naar de leden.
Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur wenselijk acht.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar
de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
Nadere regelen met betrekking tot de algemene ledenvergaderingen worden in het huishoudelijk
reglement gegeven.

ARTIKEL 13
TOEGANG EN STEMRECHT
1.

2.
3.
4.

Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een
geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij
heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
Over toelating van andere dan in lid 1. bedoelde personen beslist de ledenvergadering.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem, zulks met uitzondering van de
kandidaat-leden, en donateurs, die geen stemrecht hebben.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd
lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid slechts één medelid kan vertegenwoordigen.

ARTIKEL 14
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
1.

2.

5

De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treed één der andere bestuursleden
door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis
van de leden gebracht, en in de eerst volgende vergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door
de voorzitter en de notulist ondertekend.

ARTIKEL 15
BESLUITVORMING VAN DE LEDENVERGADERING
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit
is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer 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 stemming.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen,
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen ( waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen hij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht.
In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden
is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping
hiertoe plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen.

ARTIKEL 16
BIJEENROEPING VAN DE LEDENVERGADERING
1.

2.

Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3.
De termijn voor
de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 18.

ARTIKEL 17
GELDMIDDELEN
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
A. Contributies, entreegelden, clubhuisopbrengsten en donaties;
B. Subsidies, schenkingen en legaten;
C. Alle andere op wettige wijze verkregen baten.
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ARTIKEL 18
STATUTENWIJZIGING
1.

2.

3.

4.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld, alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt.
De termijn van oproeping tot deze vergadering bedraagt tenminste vier weken.
Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op verzoek aan leden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna
een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ARTIKEL 19
ONTBINDING VAN DE VERENIGING
1.
2.
3.
4.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een ledenvergadering. Het bepaalde in
de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij
het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan de daartoe in het huishoudelijk reglement aangegeven
instelling(en).
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers
waar de vereniging is ingeschreven.

ARTIKEL 20
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

2.

7

De algemene ledenvergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen. De vaststelling of
wijziging van het reglement dient te geschieden met een meerderheid van tenminste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HELLEVOETSE ONDERWATERSPORT VERENIGING OKE
ARTIKEL 1
ALGEMENE BEPALINGEN
A.
B.
C.
D.

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, treedt het bestuur beslissend op.
Leden die de vereniging verlaten volgens hetgeen is bepaald in artikel 5.B.1. van de statuten, kan
geen enkele aanspraak doen gelden op verenigingseigendommen.
De financiële verplichtingen worden voor alle leden geregeld in een tijdens de jaarlijkse algemene
ledenvergadering te nemen contributiebesluit.
De verplichtingen en verantwoordelijkheden tijdens clubduiken is vastgelegd in het Veiligheidsboekje
als aanvulling op de Richtlijn Veilig Duiken van het NOB.

ARTIKEL 2
DE LEDEN VAN DE VERENIGING
A.
B.
C.

D.

E.

Kandidaat-leden.
De in artikel 3 van de statuten genoemde proeftijd voor kandidaat-leden bedraagt: 3 maanden
Gewone leden.
De minimum leeftijd voor gewone leden is 14 jaar.
Ereleden.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, zij hebben toegang tot alle evenementen en de
ledenvergadering, en recht op toezending van het clubblad.
Donateurs.
Zij betalen jaarlijks een bijdrage waarvan het minimum bedrag is vastgesteld in het contributiebesluit.
Zij hebben recht op toezending van het clubblad.
Entreegeld
Het entreegeld voor de leden wordt in het contributiebesluit geregeld.

ARTIKEL 3
HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door invulling en ondertekening van een hiertoe bij de
secretaris verkrijgbaar aanmeldingsformulier. Ondertekening van dit formulier houdt tevens in dat het
kandidaat lid akkoord gaat met de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement, welke gelijktijdig
met het aanmeldingsformulier dienen te worden overhandigd.
Het formulier dient binnen twee weken ingevuld en met de nodige bescheidenen geretourneerd te
worden. De betaling dient ook binnen twee weken contant bij de penningmeester geregeld te zijn.
De leden zijn verplicht zich op eigen kosten volgens NOB-richtlijnen aan een medisch onderzoek te
onderwerpen. De leden die afgekeurd of niet gekeurd zijn mogen niet deelnemen aan perslucht
activiteiten van de vereniging. De leden die gedeeltelijk zijn afgekeurd voor de duiksport kunnen
deelnemen aan verenigingsduikaktiviteiten volgens NOB-richtlijnen.
Elk lid, zowel kandidaat, gewoon, als erelid dient zelf voor een uitrusting te zorgen, welke is voorgeschreven volgens het N.O.B. om de duiksport veilig te kunnen beoefenen. Voor de zwembadtraining dienen
alle deelnemers in het bezit te zijn van een eigen basisuitrusting, te weten: duikbril, snorkel, vinnen en
loodgordel. Voor de zwembadtraining met perslucht dient het lid eveneens zelf voor het benodigde
materiaal te zorgen.
Indien een kandidaat lid bij bestuursbesluit niet wordt toegelaten tot het gewone lidmaatschap op andere
gronden dan wangedrag, wordt het inschrijfgeld, met uitzondering van de gemaakte kosten bij de
N.O.B., gerestitueerd.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen alle financiële verplichtingen te zijn voldaan, tenzij het
bestuur anders beslist.
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ARTIKEL 4
HET BESTUUR
A.

B.
C.
D.
E.

F.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal twee bestuursleden.
Het bestuur wordt gekozen voor een periode van twee jaar, waarna zij aftreden, en terstond herkiesbaar zijn, tenzij het betreffende bestuurslid te kennen heeft gegeven dat hij of zij zich niet meer herkiesbaar stelt.
De functies van voorzitter en secretaris dienen zodanig te zijn gesteld dat zij niet gelijktijdig aftreden.
Ingeval van vacatures roept het bestuur kandidaten op.
Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
De leden van het bestuur hebben ten alle tijde het recht vergaderingen van commissies bij te wonen
en hebben daarbij een adviserende stem.
Het bestuur heeft de leiding van de vereniging, neemt alle maatregelen van orde, en treedt
beslissend op in alle gevallen waarin geen wettelijke reglementen voorzien.
Het bestuur benoemt in geval van tussentijdse bestuursvacatures waarnemende functionarissen,
welke dan bestuurszitting hebben tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuur is bevoegd om commissies samen te stellen voor het vervullen van bepaalde taken.
Elke commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. Op elke algemene ledenvergadering
brengt de commissie verslag uit over haar werkzaamheden.
Betalingen van meer dan € 1.000,- dienen de goedkeuring te hebben van de ledenvergadering
indien deze niet als zodanig in de jaarlijks door de leden vastgestelde begroting zijn opgenomen

ARTIKEL 5
DE PERMANENTE COMMISSIES
A.

B.

C.

D.

De kascontrolecommissie.
Deze bestaat uit twee leden met een minimale leeftijd van 18 jaar. Zij worden gekozen door de algemene ledenvergadering, voor de tijd van twee jaar en wel zodanig dat er elk jaar één lid aftreedt.
Ook wordt er elk jaar in dezelfde vergadering een reserve commissielid gekozen, welke volgend jaar
automatisch lid wordt van deze commissie.
De opleidingscommissie.
Deze bestaat uit de actieve en door het bestuur geaccepteerde instructeurs. De opleidingscommissie wordt voorgezeten door de bestuurscoördinator voor de opleidingen en wordt geadviseerd door
minimaal een N.O.B. tweester duikinstructeur. De commissie stelt elk jaar een opleidingsplan samen
en is daarmee verantwoordelijk voor de gehele opleiding binnen de vereniging. Ook zorgt zij voor de
verdeling van de clubinstructeurs over de kandidaten en houdt zij door evaluaties het niveau van de
opleiding in de gaten.
De evenementencommissie.
Deze bestaat uit minimaal twee leden, die verantwoording naar het bestuur afleggen.
Zij organiseren alle clubevenementen, in de ruimste zin van het woord.
De beheerscommissie.
Deze bestaat uit minimaal twee personen. Zij coördineren het clubhuisbeheer, waaronder verstaan
wordt de inrichting van de ruimte en het beheer van de bar.
Deze commissie wordt voorgezeten door een bestuurslid, met uitzondering van de penningmeester.
Het financiële beheer van de bar wordt maandelijks met de penningmeester doorgenomen.

ARTIKEL 6
DE VERGADERINGEN
De ledenvergaderingen worden gehouden op een plaats, datum en tijdstip waarop de meerderheid der
leden geacht kan worden aanwezig te zijn.
De stemming over personen geschiedt met gesloten en ongetekende briefjes.
Tijdens de algemene ledenvergadering is kandidaat bespreking niet toegestaan.
Bestuursvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als het bestuur nodig acht, doch in ieder geval
minimaal éénmaal in de drie maanden.
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ARTIKEL 7
DE ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Het batig saldo van de ontbonden vereniging zal komen te vervallen aan de Sportbond voor gehandicapten.

CONTRIBUTIEBESLUIT 2014
Dit besluit is genomen tijdens de ALV van 28 maart 2014 en aangenomen met unanieme stemming.
Artikel 1
In dit besluit wordt geregeld:
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage van alle soorten leden.
De hoogte van de entreegelden van alle soorten leden.
De hoogte van de opleidingsgelden.
De verplichte vergoedingen van donateur.
Artikel 2
Dit besluit dient op de jaarlijkse ledenvergadering te worden goedgekeurd,
of te worden herzien. De vastgestelde tarieven gaan in met ingang van het
2e kwartaal 2014 en kunnen alleen worden herzien door een nieuw
contributiebesluit van de ledenvergadering.
Zolang geen ander besluit is genomen blijven de vastgestelde tarieven van
toepassing, ongeacht het kalenderjaar.
Artikel 3
De jaarlijkse bijdrage voor senioren is vastgesteld op € 192,00. Voor
junioren is dit bedrag € 150,00. Deze bijdrage is inclusief de
lidmaatschapsgelden voor het NOB.
Deze bijdrage dient geheel of in gedeelten te worden voldaan. Bij
termijnbetaling dient minimaal een kwart van de jaarlijkse bijdrage te
worden betaald. Bij kwartaalbetaling zijn deze bedragen: € 48,00 voor
senioren of € 42,00 voor junioren.
Artikel 4
Bij lidmaatschap van meerdere leden uit een gezin of samenwonend, betaalt
het tweede en eventueel volgende de bijdrage voor gezinsleden. Deze
bedragen zijn: € 152,00 voor senior gezinsleden en € 132,00 voor junior
gezinsleden.
Bij kwartaalbetaling zijn de bedragen resp. € 38,00 en € 33,00
Artikel 5
Verhogingen van de lidmaatschapsgelden voor het NOB kunnen op achteraf
voor meerdere jaren tegelijk worden doorgevoerd.
Artikel 6
De jaarlijkse bijdrage voor donateurs is vastgesteld op minimaal € 100,-.
Bij kwartaalbetaling is het bedrag € 25,00
Artikel 7
Het entreegeld bedraagt het NOB entreegeld of overschrijfgeld plus € 0,administratiekosten.
Artikel 8
Bij inschrijving in de vereniging, wordt het aspirant lidmaatschap pas van
kracht, als het entreegeld en de contributie, zoals bedoeld volgens artikel 6
lid 1 van de statuten, bij de inlevering van het aanmeldingsformulier aan de
penningmeester van de vereniging voldaan zijn.
Artikel 9
De opleidingskosten bedragen € 110,- per reguliere opleiding inclusief het
NOB lespakket en brevetkaart (dit is exclusief de reanimatiecursus). Voor
specialiteiten gelden andere tarieven, welke in het clubblad of bij de
aankondiging worden gepubliceerd. Opleidingen dienen binnen een door het
bestuur vastgestelde periode voltooid te worden. Indien binnen deze periode
de opleiding nog niet voltooid is, zal voor de vervolgopleiding € 45,- in
rekening worden gebracht, tenzij er door bijzondere omstandigheden geen
mogelijkheid was om de opleiding binnen de vastgestelde termijn te
behalen.
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