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Artikel 1. 

NAAM 

1. De vereniging draagt de naam: KANOVERENIGING JASON. 

2. Zij is opgericht op xx april twee duizend zeven en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2. 

ZETEL 
1. Zij heeft haar zetel te Arnhem 

 

Artikel 3. 

VERENIGINGSJAAR 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

 

Artikel 4. 

DOEL 

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de kanosport. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen; 

 b. het organiseren van wedstrijden en tochten; 

 c. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel 

nastreven; 

 d. het samenwerken met andere sub-verenigingen verbonden aan de R en Zv Jason; 

 e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Artikel 5. 

LEDEN 

1. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen slechts natuurlijke personen worden 

toegelaten. 

2. De vereniging kent: 

a. leden; 

b. ereleden  

3. Lidmaatschap van de kanovereniging leidt tot lidmaatschap van de R en Zv Jason. 

4. Aanmelding als lid dient te geschieden bij het bestuur van de vereniging, op de wijze als in de 

statuten en/of het huishoudelijk reglement bepaald. 

5. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating tot het lidmaatschap. 

6. Leden zijn zij die voor de aanvang van het desbetreffende verenigingsjaar zestien jaar of 

ouder zijn. 

7. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging en/of afdeling bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt en deswege door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. De wijze van 

benoemen wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Artikel 6. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van het lid; 

b. schriftelijke opzegging door het betrokken lid; 

c. opzegging namens de vereniging.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur indien:  

a. een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging dan wel de R en Zv Jason niet 

nakomt. 
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b. een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, de R en 

Zv Jason of van de Nederlandse Kano Bond handelt, of de vereniging of de R en Zv 

Jason op onredelijke wijze benadeelt. 

c. indien redelijkerwijs van de vereniging dan wel de R en Zv Jason niet kan worden 

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het betrokken lid of namens de vereniging kan slechts 

schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 

termijn van opzegging van een maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden 

beëindigd indien van de vereniging dan wel R en Zv Jason of van het betrokken lid in 

redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Opzegging in strijd met het in lid 3 van dit artikel bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op 

het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de 

verplichting van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte, uit te sluiten. 

6. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap staat betrokkene binnen een maand na 

ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open bij het bestuur van de vereniging. 

Hij wordt binnen dertig dagen schriftelijk van de beslissing op beroep, in kennis gesteld. 

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

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 

jaarcontributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

 

Artikel 7. 

BEGUNSTIGERS 

1. De vereniging kent begunstigers. Dit zijn personen en/of instellingen die, geen lid van de 

vereniging dan wel afdeling zijnde, zich als begunstigers bij het bestuur hebben aangemeld en 

de vereniging dan wel de R en Zv Jason steunen door een jaarlijkse geldelijke bijdrage, dan 

wel een bijdrage in natura. 

2. Begunstigers ontlenen aan hun begunstigerschap geen rechten jegens de vereniging danwel 

de R en Zv Jason en hebben, behoudens het in lid 1 van dit artikel bepaalde, geen 

verplichtingen jegens haar, tenzij in een met de vereniging gesloten overeenkomst 

(sponsorcontract) anders is overeengekomen. 

3. Het begunstigerschap eindigt door: 

a. overlijden; 

b. schriftelijke opzegging van het begunstigerschap door de betrokken begunstiger; 

c. opzegging namens de vereniging wanneer een begunstiger zijn verplichtingen jegens 

de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan 

worden gevergd het begunstigerschap te laten voortduren. 

Artikel 8. 

BESTUUR 

1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste drie 

leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Wanneer het aantal leden van het 

bestuur beneden de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. 

2. In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. 

3. Een lid van het bestuur behoeft geen lid van de vereniging te zijn. (waarom niet? Bij de R 

en Zv Jason kan ik mij dat voorstellen, bij de kanovereniging niet) 

4. De algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur voor een periode van drie 

jaar, met dien verstande dat periodieke aftreding geschiedt volgens een bij huishoudelijk 

reglement vast te stellen rooster. 

5. Aftredende bestuursleden zijn tweemaal terstond herkiesbaar. 

6. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de 

plaats van zijn voorganger in. 
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7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering 

in functie benoemd. 

8. Een lid van het bestuur kan door de algemene vergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door het bedanken van het bestuurslid. 

10. Het bestuur heeft het recht bij overtredingen van statuten en/of reglementen boetes op te 

leggen en passende maatregelen te nemen.  

11. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen, en tot aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 

borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich 

tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze 

goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

12. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 

tot: 

a. het vervreemden of bezwaren van eigendommen van de vereniging; 

b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten; 

c. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten en schenkingen; 

d. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder mede begrepen het 

voeren van arbitrale procedures, welke aanleiding kunnen geven tot financiële 

consequenties die een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaan, 

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, het nemen van 

die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden en gedingen voortvloeiende uit 

lidmaatschappen; 

e. het aangaan van andere overeenkomsten, tenzij deze bij de jaarlijkse begroting zijn 

voorzien en zijn goedgekeurd; 

f. het oprichten van rechtspersonen. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 

gedaan. 

13. Voor uitgaven voor werkzaamheden, aanschaffingen en/of andere verplichtingen, die 

geen uitstel gedogen of gelegenheid laten een algemene vergadering ter goedkeuring 

bijeen te roepen, behoeft het bestuur geen toestemming.  

Voor dit soort uitgaven legt het bestuur steeds verantwoording af op de eerstvolgende 

algemene vergadering. 

 

Artikel 9 

VERGADERINGEN BESTUUR  

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van dat bestuur nodig 

zal/zullen achten, doch tenminste vier keer per verenigingsjaar. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt zoals omschreven in 

artikel 13 punt 3 van de statuten. 

3. De taakverdeling in het bestuur en de wijze van besluitvorming in en van het bijeenroepen van 

de vergaderingen van het bestuur, worden bij huishoudelijk reglement geregeld. 

 

Artikel 10 

ALGEMENE VERGADERINGEN 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 

wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

vergadering gehouden. 

3. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 
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a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het 

verslag van de aldaar bedoelde commissie;  

b. de benoeming van de in artikel 16 bedoelde commissie voor het lopende verenigings-

jaar;  

c. de benoeming van bestuursleden; 

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt. 

 

 

Artikel 11. 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERINGEN 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of waar mogelijk via e-mail 

De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken. 

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het in artikel 

18 bepaalde. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een/twintigste gedeelte der stemmen verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers 

zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 2 van dit artikelof bij 

advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen dagblad. 

6. De besluitvorming van de algemene vergadering wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. 

 

 

Artikel 12. 

TOEGANG TOT ALGEMENE VERGADERINGEN 

1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden en ereleden. 

2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, anders dan bij 

oproeping. 

3. Over toelating van anderen dan in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde personen, beslist de 

vergadering.  

4. Ieder lid heeft één stem. 

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een 

gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. 

 

Artikel 13. 

LEIDING VERGADERINGEN 

1. De algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur worden geleid door de 

voorzitter van het bestuur casu quo door diens vervanger. 

2. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een ander lid van het bestuur als 

voorzitter op. 

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf 

in haar leiding. 

3. Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris of een andere door de voorzitter 

daartoe aangewezen persoon, notulen op, die door de algemene vergadering danwel het 

desbetreffende bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 

secretaris worden ondertekend. 
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4. Zij die een vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter 

kennis van de leden gebracht.  

 

Artikel 14. 

VERTEGENWOORDIGING IN R EN ZV JASON 

5. De vereniging heeft het recht om uit de aangesloten leden uit haar midden, leden voor de 

ledenraad van de R en Zv Jason te benoemen, conform de systematiek opgenomen in de 

statuten van de R en Zv Jason.  

6. De leden van de ledenraad worden gekozen in de algemene vergadering. 

7. De algemene vergadering benoemt de leden van de ledenraad voor een periode van drie jaar. 

8. Aftredende leden van de ledenraad zijn tweemaal terstond herkiesbaar. 

9. Een lid van de ledenraad kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. 

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, 

eindigt door het verloop van die termijn. 

10. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt voorts door het bedanken van het ledenraadslid. 

11. Het bestuur kan tussentijdse vacatures vullen door leden tijdelijk te benoemen tot 

ledenraadslid. Dit lidmaatschap eindigt bij de eerstvolgende algemene vergadering. 

 

Artikel 15 

VERPLICHTINGEN JEGENS  DE R EN ZV JASON 

1. De vereniging is gehouden aan de verplichtingen die uit de statuten en reglementen van de R 

en Zv Jason voortvloeien, alsmede verplicht de besluiten van de R en Zv Jason na te leven. 

2. De vereniging is verplicht om aan de R en Zv Jason over te laten die taken op het gebied van 

gemeenschappelijke belangenbehartiging en die zaken die bij besluit van de ledenraad van de 

R en Zv Jason, op voorstel van het algemeen bestuur van de R en Zv Jason, door de R en Zv 

Jason worden behartigd. 

3. De vereniging is verplicht om met betrekking tot zaken die de belangen van één van de 

andere afdelings-vereniging en/of de R en Zv Jason kunnen raken voorafgaand overleg te 

plegen met het bestuur van de desbetreffende afdelings-vereniging. Komen de betrokken 

besturen van de verenigingen niet tot overeenstemming, dan dienen zij de zaak voor te 

leggen aan het algemeen bestuur van de R en Zv Jason. 

4. Het bestuur benoemt uit haar midden een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de 

R en Zv Jason. 

 

Artikel 16. 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te 

houden dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. In de artikel 10 lid 3 bedoelde vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, 

onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten casu quo inkomsten en 

uitgaven, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

3. De vereniging is verplicht om binnen zeven dagen na de jaarlijkse vergadering een exemplaar 

van de goedgekeurde begrotingen en de jaarverslagen toe te zenden aan het algemeen 

bestuur van de R en Zv Jason.  

4. De leden benoemen uit haar midden een financiële commissie, bestaande uit tenminste twee 

personen, die geen deel uitmaken van het bestuur van R en Zv Jason of het bestuur van de 

vereniging. De leden van de commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar. De leden 

van de commissie zijn herkiesbaar. 

5. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het dagelijks bestuur 

en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
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6. De commissie kan zich bij haar werkzaamheden laten bijstaan door een externe deskundige. 

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.  

7. Goedkeuring door de leden van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot 

décharge van alle handelingen, voorzover die uit de rekening en verantwoording blijken. 

8. De last van de commissie kan te allen tijde door de leden worden herroepen, doch slechts 

door de benoeming van een andere commissie. 

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2, zeven jaren lang te bewaren. 

 

 

Artikel 17. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 

recht bevat, noch met de statuten. 

 

Artikel 18. 

STATUTENWIJZIGING 

1. De algemene vergadering kan besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen in een 

vergadering waartoe is opgeroepen onder toezending van de volledige tekst van de 

voorgestelde wijzigingen. 

2. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de 

uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van 

de stemgerechtigde leden aanwezig is. 

3. Is niet twee/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen vier 

weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel 

zoals dit in de vorige vergadering aan de orde was gesteld, ongeacht het aantal aanwezige 

stemgerechtigde leden, een besluit wordt genomen, mits met een meerderheid van 

twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. De statuten of reglementen van de vereniging mogen geen bepalingen bevatten die strijdig 

zijn met de statuten of reglementen van de R en Zv Jason. Indien dit toch het geval is, zijn de 

statuten van de R en Zv Jason van kracht. 

5. De ledenraad van de R en Zv Jason dient goedkeuring te verlenen aan een voorgenomen 

besluit tot vaststelling van de statuten en de statutenwijziging van de vereniging. 

6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 

7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van de wijziging van de statuten 

en een exemplaar van de gewijzigde statuten te deponeren in het handelsregister te Arnhem. 

Tevens is zij verplicht om binnen zeven dagen na het passeren van de notariële akte tot 

vaststelling van de statuten c.q. statutenwijziging, deze akte naar het algemeen bestuur van 

de R en Zv Jason te zenden. 

 

Artikel 19. 

ONTBINDING 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, 

genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering. 

2. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde gedeelte van het totale aantal 

uitgebrachte geldige stemmen van de algemene vergadering. 

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt het batig saldo na vereffening bestemd voor zodanige 

doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen en wordt een 

bewaarder als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, aangewezen. 
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Artikel 20. 

SLOTBEPALING 

1. In alle gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement noch de wet 

voorzien, beslist het bestuur. 

2. Het bestuur is gehouden van zodanige beslissingen mededeling te doen in de eerstvolgende 

ledenraadsvergadering. 

 

 


