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STATUTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versiebeheer: 

 

 

revisienummer datum omschrijving verandering 

1 05-11-1984  

2 13-09-1988 Revisie in huidige vorm…(met historie enz) 

3 04-01-2007 Aanpassing van Art. 3 en 11 

4 25-06-2007 Aanpassing van Art. 4, 8 en 10 

  5   03-01-2017   Correctie typefout Art. 7 

  6   27-06-2021  Update vanwege de invoering van de Wet  
 Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
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NAAM 
Artikel 1  
De vereniging draagt de naam: Duikteam Zeeland. Zij is opgericht in 1975 en heeft haar zetel in 
Middelburg. De vereniging en de bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister. 
 
VERENIGINGSJAAR 
Artikel 2  
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
 
DOEL 
Artikel 3 
 
De vereniging heeft ten doel de onderwatersport en de beoefening van deze sport in de ruimste zin te 
stimuleren. 
 
MIDDELEN 
Artikel 4  
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a) het geven van leiding bij oefeningen en het stimuleren van de ontwikkeling der leden in verband 

met de onderwatersport;  

b) het beschikbaar krijgen van oefengebieden ter verwezenlijking van het doel;  
c) het verkrijgen van materieel, nodig voor de beoefening van de onderwatersport; 
d) het onderhouden van betrekkingen met overheid en andere instellingen in binnen- en buitenland 

ter behartiging van de belangen van de onderwatersport in het algemeen en van de leden in het 
bijzonder;  

e) het maken van propaganda voor de onderwatersport, onder andere door het uitgeven en 
verspreiden van daartoe geschikte lectuur;  

f) het organiseren van lezingen en evenementen in verband met deze sport;  

g) alle andere wettige middelen.  
 
DUUR 
Artikel 5  
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
 
DE LEDEN 
Artikel 6 

De vereniging bestaat uit: gewone leden, aspirantleden, jeugdleden, ereleden en donateurs. 
Gewone leden zijn zij, die achttien jaar of ouder zijn en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. 
Aspirantleden zijn zij, die door het bestuur voor een bepaalde periode voorwaardelijk als lid zijn 
aangenomen. 
Ereleden zijn zij, die door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd 
naar aanleiding van hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de vereniging of van de 
onderwatersport in het algemeen. 
Alleen natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich voor het lidmaatschap aanmelden. Het bestuur beslist 
over de toelating. Alle leden, behalve aspirantleden en jeugdleden zijn stemgerechtigd. Ieder lid brengt 
slechts één stem uit. 
De wijze van uitoefening van het stemrecht kan nader worden geregeld bij het Huishoudelijk Reglement. 
De leden zijn onderworpen aan de verplichtingen bij het Huishoudelijk Reglement aan de leden 
opgelegd. 
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LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
 
Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij het secretariaat. 
 −    Het lidmaatschap eindigt: 
a) door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar 

lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan.  
b) door opzegging van het lid per eerstvolgende 01-januari of 01-juli waarbij tevens een 

opzegtermijn van 1 kalendermaand van toepassing is.  
c) door opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze kan geschieden bij wanbetaling, 

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 of 
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  
De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst 
van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Ledenvergadering open. Gedurende 
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

−  Opzegging, hetzij door het lid, hetzij namens de vereniging kan slechts geschieden met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand door middel van een 
aangetekende brief aan het secretariaat van de vereniging respectievelijk het lid. De brief 
vermeldt tenminste dat het lidmaatschap wordt beëindigd en op welke datum.  

 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 8 
 
a) Jaarlijks wordt In maart/april een Algemene Ledenvergadering gehouden en voorts zo dikwijls 

het bestuur dit nodig oordeelt of op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde 
leden. Een Algemene Ledenvergadering wordt tenminste drie weken van tevoren aangekondigd 
in het verenigingsorgaan of, zo dit niet mogelijk is, in een persoonlijk schrijven aan de leden. De 
agenda van een Algemene Ledenvergadering wordt de leden tijdig toegezonden.  

b) Geen toegang tot een Algemene Ledenvergadering hebben geschorste leden, behoudens bij de 
behandeling van hun schorsing. 

c) Over toelating van andere personen dan de leden beslist een Algemene Ledenvergadering.  

d) Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
e) Voor zover de Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.  
Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij tenminste twee van de aanwezige stemgerechtigde 
leden schriftelijke stemming verlangen. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.  
Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten en ongetekende stembiljetten.  
Ongeldig zijn: blanco stembriefjes, ondertekende stembriefjes, stembriefjes welke een persoon 
niet duidelijk aanwijzen en stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen 
aantal personen.  
Besluiten in een Algemene Ledenvergadering worden vastgelegd in de notulen van die 
vergadering. 
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BESTUUR 
Artikel 9  
a)  Het bestuur telt tenminste vijf leden, te weten: 

1. een voorzitter;  
2. een secretaris;  
3. een penningmeester;  
4. een materiaalcommissaris; 
5. een hoofdinstructeur. 

b) Het bestuur wordt door en uit de stemgerechtigde leden gekozen in de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in maart/april. 

c) De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling 
verdeeld.  

d) De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of bij zijn 
ontstentenis of belet door de secretaris of de penningmeester.  

e) Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of 
ontslagen.  

f) Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per twee maanden. De bestuurders zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de vereniging en leggen onderling 
en in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording af over de uitvoering van de 
taken. 

g) Besluiten in een bestuursvergadering worden genomen overeenkomstig de bij artikel 8 sub e 
omschreven stemprocedure en vastgelegd in de notulen van die vergadering. 

h) Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vereniging. 

i) Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 
continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende 
deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder 
gelijkgesteld. 

 
 
BESTUURSVERKIEZINGEN 
Artikel 10 
 
−  Kandidaten voor de verkiezing van leden van het bestuur dienen, binnen een door het bestuur te 

bepalen termijn, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, te worden gesteld.  
−  Bij het ontbreken van voldoende kandidaten, kunnen staande de vergadering, alsnog kandidaten 

worden gesteld.  

−  Zij, die kandidaat gesteld zijn, dienen voorafgaand aan de stemming aan de vergadering mede te 
delen of zij met hun kandidaatstelling instemmen. Indien zij met hun kandidaatstelling instemmen, 
dienen zij, evenals zij, die zichzelf kandidaat gesteld hebben, aan het bestuur een schriftelijke 
bereidverklaring te overleggen.  

−  De verkiezing van de bestuursleden en van de voorzitter vindt plaats onder leiding van een 
stemcommissie bestaande uit drie leden, welke uit en door de vergadering worden aangewezen. Bij 
de verkiezing van de bestuursleden en van de voorzitter worden geacht te zijn gekozen de 
kandidaten die het hoogste aantal stemmen verkregen.  

−  Indien op deze wijze geen beslissing kan worden verkregen, doordat twee of meerdere 
kandidaten hetzelfde aantal stemmen verwerven, dan vindt tussen deze kandidaten 
herstemming plaats. Staken de stemmen dan beslist het lot.  
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BESTUURSBEVOEGDHEID 
Artikel 11 
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en tot het kopen van registergoederen. 
Voor overeenkomsten tot vervreemden of bezwaren van registergoederen heeft het bestuur de 
machtiging nodig van de Algemene Ledenvergadering. 
 

COMMISSIES 
Artikel 12 
De vereniging kent in elk geval een kascommissie en een continuïteitscommissie. 
 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 13 
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit entreegelden, de contributie der leden, donaties, 
vergoedingen voor bewezen diensten, erfstellingen, schenkingen en toevallige baten. De leden zijn 
gehouden tot het betalen van contributie zoals bepaald bij het Huishoudelijke Reglement en het daaruit 
voortvloeiden jaarlijks vast te stellen contributiebesluit. Indien niet aan betaling conform het gestelde 
bij het Huishoudelijk Reglement wordt voldaan, is het bestuur gerechtigd de incasso door derden te 
laten plaatsvinden. Alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
komen voor rekening van het in gebreke van betaling zijnde lid. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 14 
 
Ter nadere regeling van hetgeen in deze Statuten is bepaald, als ook van hetgeen verder nog nodig zal 
blijken te zijn, wordt door de Algemene Ledenvergadering, met tenminste twee derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen, een Huishoudelijk Reglement vastgesteld, hetwelk niet in strijd mag 
zijn met de Statuten. 
 
WIJZIGING DER STATUTEN 
Artikel 15 
 
a) Voor wijziging van deze Statuten wordt vereist, dat met tenminste twee derde van de ter 

Algemene Ledenvergadering uitgebrachte stemmen de voorgestelde wijziging wordt 
goedgekeurd.  

 
b) Voorstellen tot wijziging van de Statuten moeten op de agenda van de Algemene 

Ledenvergadering, waarop zij zullen worden behandeld, worden vermeld.  
 
c) Het bestuur zal tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel tot 

statutenwijziging, 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.  

 
ONTBINDING DER VERENIGING  
Artikel 16 
 
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten op dezelfde wijze, als in artikel 14 
vastgesteld, onder voorwaarde dat de vergadering wordt bijgewoond door tenminste drie vijfde van de 
stemgerechtigde leden. Is dat aantal niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering uitgeschreven, 
te houden binnen zes weken na de eerste vergadering, waarop wettige besluiten genomen kunnen 
worden ongeacht het getal der stemgerechtigde leden.  
De Algemene Ledenvergadering beslist over de bestemming van het batig saldo der vereniging. 
 


