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ARTIKEL EEN
NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam van Onderwatersportvereniging “Aqua Diving” en is gevestigd te Amsterdam.

ARTIKEL TWEE
DOEL

1. De vereniging heeft ten doel, voor een geselecteerde groep personen de onderwatersport in de ruimste
zin te bedrijven en te bevorderen.

2. zij tracht haar doel te bereiken door:
a. doelmatige organisatie van de beoefenaars van de onderwatersport, onder andere door  aansluiting

bij de Nederlandse Onderwatersport Bond,
b. het voorbereiden van en doen deelnemen aan kampen, excursies, tochten en weekends in verband

met deze sport,
c. het organiseren van wetenschappelijke en sportieve duikoefeningen,
d. het houden van lezingen, voordrachten, filmavonden, excursies, bijeenkomsten en besprekingen,

het bezoeken van tentoonstellingen.
e. zonodig het verstrekken van inlichtingen en adviezen,
f. het in studie nemen van vraagstukken, welke op haar terrein liggen,
g. het doen en bevorderen van proefnemingen en het organiseren van cursussen,
h. het onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstellingen  en andere instellingen ter

behartiging van de belangen van de onderwatersport in het algemeen en van de leden in het
bijzonder,

i. het uitgeven of doen uitgeven van een periodiek bericht, gewijd aan de vereniging en de
onderwatersport in de ruimste zin, benevens het in omloop brengen van geschriften op
duiksportgebied,

j. het aanknopen en onderhouden van goede betrekkingen met verenigingen en instanties in binnen-
en buitenland, welke een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven, en voorts,

k. door andere wettelijke middelen, welke bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.

ARTIKEL DRIE
LEDEN

Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestien jarige leeftijd hebben bereikt en de onderwatersport
beoefenen of beoefend hebben. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

ARTIKEL VIER
ASPIRANT-LEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS

1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, wanneer zij voor een
periode van zes maanden door het bestuur voorwaardelijk als lid zijn aangenomen.

2. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en tenminste twaalf jaar zijn
en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

3. Donateurs (donatrices) zijn zij die door financiële steun de vereniging aan zich verplichten en daarom
als zodanig door het bestuur worden aangenomen.

4. Aspirant-leden, jeugdleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke
hun of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

ARTIKEL VIJF
TOELATING

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden, aspirant-leden en donateurs.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Statuten en 3 - Onderwatersportvereniging Aqua-Diving
Huishoudelijk Reglement



ARTIKEL ZES
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van een lid;
b. door opzegging van een lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Dit 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, als ook wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid, 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 verplichtingen
van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstijd en
hangende het beroep is het lid geschorst.

ARTIKEL ZEVEN
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN

ASPIRANT-LEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS

1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid, een jeugdlid en van een donateur kunnen te allen
tijden wederzijds door opzegging worden beëindigd.   

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

ARTIKEL ACHT
JAARLIJKSE BIJDRAGE

1. De leden, de aspirant-leden, de jeugdleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen
tot het betalen van een bijdrage verlenen.

ARTIKEL NEGEN
RECHTEN ASPIRANT-LEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden, jeugdleden en donateurs bij of krachtens deze statuten
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en
andere evenementen bij te wonen. Donateurs zijn niet gerechtigd aan duikevenementen deel te nemen.

ARTKEL TIEN
ERELEDEN

Tot ereleden kunnen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij die zich
ten opzichte van de vereniging of van de onderwatersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Zij betalen geen contributie en hebben de rechten van gewone leden.
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ARTIKEL ELF
ALGEMENE VERGADERING

1. Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de
jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording en bijbehorende stukken;
b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. 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 algemene
vergadering 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 19 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veel gelezen dagblad.

ARTIKEL TWAALF
BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het
bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien
leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een
voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen van de algemene vergadering, genomen in een vergadering,
waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering, overeenkomstig het voorgaande lid,
de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in
de keuze.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.

ARTIKEL DERTIEN
EIND BESTUURSLIDMAATSCHAP-

PERIODIEKLIDMAATSCHAPSCHORSING

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijden door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te nemen
rooster van aftreding. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op dit rooster de plaats in
van zijn voorganger. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

ARTIKEL VEERTIEN
BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor
elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden. De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur, tenzij
hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. Hij/zij leidt de vergadering van het
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bestuur, alsmede de algemene vergadering en stelt daarin de agenda vast, behoudens het recht van de
vergadering daar wijzigingen in te brengen.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van
een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

ARTIKEL VIJFTIEN
BESTUURSTAAK- VERTEGENWOORDIGING

1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 2 bepaalde, wordt de vereniging vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee gezamenlijk handelende andere bestuursleden.

ARTIKEL ZESTIEN
JAARVERSLAGREKENING EN VERANTWOORDING

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,

behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, 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 verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording mede in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit. 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.

ARTIKEL ZEVENTIEN
TOEGANG EN STEMRECHT

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle aspirant-leden, alle
jeugdleden en alle donateurs. Geen toegang hebben de geschorste leden en de geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Jeugdleden, aspirant-leden en

donateurs hebben geen stemrecht.

ARTIKEL ACHTTIEN
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. 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 van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
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aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Stemming over personen geschiedt gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij een verkiezing

van personen niemand een volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in
geval van een bindende voordracht, een tweede 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 herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij de 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 bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van hen beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.

ARTIKEL NEGENTIEN
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de leden volgens het ledenregister als bedoeld in deze statuten. De termijn voor de
oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.

ARTIKEL TWINTIG
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Ter nadere regeling van hetgeen in deze statuten is voorgeschreven en van hetgeen overigens nodig zal
blijken te zijn, wordt door de algemene vergadering van leden met tenminste twee/derde der
uitgebrachte stemmen een huishoudelijk reglement vast gesteld.

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

ARTIKEL EENENTWINTIG
WIJZIGING DER STATUTEN

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor 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, aan alle leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in de
desbetreffende algemene vergadering.

4. 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 TWEEENTWINTIG
ONTBINDING DER VERENIGING

1. Op voorstel van het bestuur of op schriftelijk met redenen omkleed bij het bestuur ingediend voorstel
van tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden, kan tot ontbinding van de vereniging
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worden besloten op een tot dat doel belegde algemene vergadering, welke moet worden bijgewoond
door meer dan de helft der stemgerechtigden van de vereniging.

2. Is het aantal van de helft van de stemgerechtigden niet aanwezig, dan wordt binnen zes weken na de
eerste vergadering een tweede algemene vergadering met hetzelfde doel uitgeschreven.

3. Op deze tweede vergadering kunnen wettige besluiten omtrent de ontbinding worden genomen, mits
met twee/derde meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 21 ia van overeenkomstige toepassing.
5. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid

waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
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REGELEMENT
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ARTIKEL EEN
ALGEMENE BEPALINGEN

1. 25 november 1975 werd opgericht “AQUA-DIVING” te Amsterdam.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL TWEE
LEDEN

1. Gewone leden zijn die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en als zodanig door het bestuur zijn
aangenomen.

2. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en tenminste twaalf jaar zijn
en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.

3. Aspirant-leden zijn zij die voor een periode van zes maanden voorwaardelijk als lid zijn aangenomen.
4. Donateurs (donatrices) zijn zij die door financiële steun de vereniging aan zich verplichten en daarom

als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.
5. Tot erevoorzitter of ereleden kunnen door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur worden

benoemd zij die zich ten opzichte van de vereniging of van de onderwatersport in het algemeen
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Indien een lid of meerdere leden een voorstel doen om een persoon erelid te maken, al dan niet tijdens
of buiten de algemene vergadering, zal het bestuur ruimschoots de tijd nemen om informatie in te
winnen omtrent de staat van dienst van de voorgedragen persoon, om in de eerst volgende algemene
vergadering met een voorstel te komen. Indien het voorstel wordt gedaan buiten de algemene
vergadering zal het bestuur, indien zij dit nodig acht, voldoende de tijd nemen om de staat van dienst
van de voorgedragen persoon te onderzoeken, de maximale tijd die het bestuur hiervoor mag nemen is
negen maanden.
Erevoorzitter(s)-ereleden betalen geen contributie en hebben de rechten van gewonen leden.

6. Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement.
7. Zij die als lid wensen toe te treden melden zich bij het bestuur aan. Het bestuur beslist of en wanneer

men tot het proeflidmaatschap wordt toegelaten. Na zes maanden proeflidmaatschap beslist het bestuur
over al dan niet toelating als lid. Ook over de zes maanden van het proeflidmaatschap is contributie
verschuldigd vermeerderd met het inschrijfgeld, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen.
Minderjarigen behoeven voor het lidmaatschap de goedkeuring van hun ouders of voogd. Contributie
en inschrijfgeld zijn nimmer terugvorderbaar. Het bestuur kan zonder opgaaf van redenen zowel het
proeflidmaatschap als de overgang naar definitief lidmaatschap weigeren. Als minimum toelatingseisen
gelden in het algemeen de volgende bepalingen:
a. Goede gezondheid. Het bestuur zal een doktersverklaring kunnen eisen.
b. Het bezitten van de benodigde basisuitrusting.
c. Aan het einde van het proeflidmaatschap zal het lid tenminste in het bezit dienen te zijn van het 1-

sters NOB-brevet of een daarmee gelijk te stellen brevet.
8. Het lidmaatschap eindigt zoals omschreven in artikelen zes en zeven van de statuten. Als aanvulling op

dit artikel vallen de volgende bepalingen:
a. Door schriftelijke opzegging van het lid bij het secretariaat, per aangetekende brief. Minimale

opzegtermijn 3 maanden, beginnend op de 1e dag volgend op de maand van opzegging.
b. Ontzetting namens de vereniging, door het bestuur, op grond van ernstige bezwaren of naar

aanleiding van een schriftelijke, met rede omkleedde aanvragen van tenminste vijf leden. De
afvoering wordt in dit geval aan het lid per aangetekende brief bekend gemaakt.

c. Beroep tegen deze afvoering staat open op de algemene ledenvergadering. Hetzelfde recht van
beroep hebben de stemgerechtigden leden die om uitzetting hebben gevraagd, indien het bestuur
aan deze aanvrage geen gevolg geeft.

d. De ontzetting wordt geacht te zijn bevestigd of uitgesproken, wanneer tenminste twee/derde der
uitgebrachte geldige stemmen zich daarvóór verklaarde. Van de uitspraak van de algemene
ledenvergadering wordt aan het betrokken lid onmiddellijk kennis gegeven.

e. Bij ontzetting uit het lidmaatschap heeft geen teruggave van contributie of bijdrage plaats.
f. Bij wanbetaling, dit ter beoordeling van het bestuur. In het algemeen volgt bij een

contributieachterstand van drie maanden of meer royement, onverminderd de verplichting het
achterstallige alsnog te betalen plus extra incassokosten. Het voornemen tot dit royement dient aan
het lid kenbaar te worden gemaakt.

g. Tijdelijk door schorsing, tenminste voor de tijd van één week en maximaal drie maanden. Dit ter
beoordeling door het bestuur. Men blijft dan toch contributie verschuldigd.

h. Door overlijden.

Statuten en 10 - Onderwatersportvereniging Aqua-Diving
Huishoudelijk Reglement



9. Incassokosten
a. Is het lid in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van het lid.
Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met 
€ 37,50 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door de
vereniging gewijzigd worden.

b. De vereniging is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te
dragen. In zodanig geval is het lid buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met
een minimum van € 50,-.

c. Naast de incasso- en administratiekosten wordt het lid registratiekosten van € 25,- in rekening
gebracht.

d. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor
rekening van het lid.

e. Indien de vereniging aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, zullen deze worden doorberekend aan het lid.

f. De vereniging houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage.
Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de
stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar
voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen
naar aanleiding van de door de vereniging toegepaste indexatie geen grond vormen voor
tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. Voor
de indexatie geldt voor de in dit lid genoemde bedragen een vaststellingsdatum van 1 januari 2008.

10. Bij binnenlandse of buitenlands reizen geboekt onder de verantwoording van de vereniging dienen, op
het moment van boeking, diegene die zich hiervoor opgeven te voldoen aan het brevetniveau en
eventuele ervaringseisen die de organiserende partij hieraan stelt.
Bij duiken die worden gemaakt, zoals op b.v. het georganiseerde Zeeland weekend, mag er alleen onder
de verantwoording van de vereniging gedoken worden als hiermee de brevetdoelstellingen van de
deelnemer niet worden overschreden.

ARTIKEL DRIE
BESTUUR

1. De algemene leiding berust bij het bestuur.
2. Bij tussentijdse aftreding van een lid of leden van het bestuur, draagt het bestuur zelf zorg, dat tot

de eerstvolgende ledenvergadering in de opengevallen plaatsen tijdelijk wordt voorzien.
3. Verkiesbaar tot lid van het bestuur zijn alle meerderjarige in Nederland woonachtige leden die

langer lid zijn dan één jaar. Een uitzondering geldt voor het jaar van oprichting.
4. Het aantal leden van het bestuur bedraagt ten minste drie en ten hoogste zeven.
5. Het bestuur is na de algemene ledenvergadering de hoogste macht en is als zodanig gerechtigd tot

het nemen van alle beslissingen welke het in het belang van de vereniging acht en voor zover deze
niet in strijd zijn met de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de
algemene ledenvergadering.

6. Het bestuur kan commissies benoemen die het nodig acht.
7. Indien een motie van wantrouwen jegens het bestuur in haar geheel of tegen een der leden wordt

ingediend, dan zal dit tenminste door vijf leden plaats moeten vinden.
8. De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur, tenzij hij

deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur,
alsmede de algemene ledenvergadering en stelt daarin de agenda vast, behoudens het recht van de
vergadering daar wijziging in aan te brengen. 

ARTIKEL VIER
VERGADERINGEN

1. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen behoudens de in de statuten en
huishoudelijk reglement genoemde uitzonderingen.

2. Stemmingen over personen geschiedt in gesloten briefjes, over zaken mondeling. Wanner bij eerste
stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen vindt herstemming plaats. (Artikel
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18 sub 5 statuten) Indien bij stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.

3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.

4. Beslissingen over zaken kunnen worden genomen bij handopsteken, wanneer geen der aanwezige
schriftelijke stemming verlangt.

5. Ieder lid tekent bij aankomst ter vergadering een presentielijst.
6. Op iedere vergadering zal een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig zijn.
7. Stemgerechtigd zijn alle gewone niet geschorste (ere-)leden. Ieder kan slechts één stem uitbrengen,

ongeacht het aantal personen dat men vertegenwoordigt.
8. Als niet uitgebracht worden beschouwd:

a. stembriefjes in blanco en onthoudingen.
b. stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen.
c. stembriefjes waarop meer voorkomt dan de naam der gewenste kandidaat, dus ook ondertekende

briefjes.
9. De beslissing of bovengenoemde gevallen zich al dan niet voordoen berust bij de voorzitter, die van die

beslissing direct mededeling doet aan de vergadering.
10. De algemene vergaderingen worden onderscheiden in jaarvergaderingen en buitengewone

vergaderingen. Zij zijn toegankelijk voor alle (ere-)leden, aspirant-leden, jeugdleden en donateurs. Over
toelating van andere dan in bovenstaande bedoelde personen beslist de vergadering.

11. Jaarlijks wordt één algemene ledenvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar op een plaats en datum door het bestuur te bepalen.

12. Buitengewone vergaderingen hebben plaats:
a. Wanneer het bestuur dit wenselijk acht.
b. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aan het

bestuur, met opgave van en toelichting over de punten welke zij wensen te doen behandelen. Het
bestuur is verplicht binnen een termijn van vier weken aan een zodanig verzoek gevolg te geven.

13. Stemmen bij volmacht is uitgesloten. Zij die aan stemming wensen deel te nemen, moeten de
presentielijst tekenen.

14. De algemene vergaderingen worden tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail
aangekondigd aan de adressen van de leden volgens het ledenregister als bedoeld in de statuten. Bij
deze aankondiging wordt een lijst van de te behandelen punten toegevoegd. In spoedeisende gevallen
kan door het bestuur van dit voorschrift worden afgeweken.

15. Leden die enig voorstel door een algemene vergadering wensen te doen behandelen, zenden deze drie
weken voor de vergadering in, bij voorkeur meeondertekend door andere stemgerechtigde leden. Alle
correspondentie te richten aan het secretariaat.

ARTIKEL VIJF
SECRETARIAAT

1. De eerste secretaris geeft leiding aan het secretariaat, dat is belast met de briefwisseling, het
archiefbeheer en voorts met alles wat tot een vlotte afwikkeling der voorkomende administratieve
werkzaamheden behoort.

2. De eerste secretaris woont zoveel mogelijk de vergaderingen van de vereniging, het bestuur en de
benoemde commissies bij.

3. Indien de leiding van het secretariaat in andere handen overgaat geschiedt de overgave en overname van
lopende stukken en het archief binnen één maand na het in functie treden van de nieuw benoemde
secretaris.

4. Bij tijdelijke ontstentenis van de eerste secretaris treedt de tweede secretaris in zijn plaats.

ARTIKEL ZES
GELDMIDDELEN

1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering stelt de contributie en het inschrijfgeld vast op voordracht van
het bestuur.

2. Tussentijdse wijzigingen in de contributie kunnen alleen op een algemene vergadering worden
aangenomen indien tenminste twee/derde der stemgerechtigde leden zich hiermee verenigt.

3. Alle bijdragen zijn bij vooruitbetaling invorderbaar voor zover niet uiterlijk drie maanden van tevoren
is opgezegd.
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4. Leden die in gebreke zijn gebleven hun bijdrage te voldoen, worden schriftelijk en zo hieraan geen
gevolg wordt gegeven eventueel per aangetekende brief voor hun rekening gemaand. Voldoen zij ook
hierna niet aan hun verplichting tot betaling, dan worden zij na voorafgaande kennisgeving door het
bestuur als lid geroyeerd, waarvan mededeling wordt gedaan in het officiële orgaan. Het bestuur is
gerechtigd in bijzondere gevallen van deze bepalingen af te wijken.

5. De eerste penningmeester houdt toezicht op het beheer van de geldmiddelen. Hij draagt zorg, dat het
beheer der gelden en waarden op juiste wijze te boek worden gesteld. Hij houdt het bestuur op de
hoogte van de financiële aangelegenheden, legt op de jaarlijkse vergadering rekening en
verantwoording af van het financiële beheer en zorgt, dat de geldmiddelen worden belegd bij een door
het bestuur aan te wijzen financiële instelling.

6. Het bestuur is bevoegd afzonderlijke regelingen te treffen voor bepaalde groepen van leden die
daarvoor in aanmerking komen.

7. Bij toetreding wordt van de leden een inschrijfgeld geheven. Aspirant-leden betalen geen extra kosten
bij overgang naar het gewone lidmaatschap.

8. Donateurs (donatrices) betalen een jaarlijkse bijdrage, die in overleg met het bestuur is vastgesteld. Zij
zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

9. Erevoorzitters en –leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
10. Voor de contributie geldt dat deze ingaat op de eerste dag van de maand waarin men aspirant lid wordt.
11. Bij ontstentenis van de eerste penningmeester neemt de tweede penningmeester diens taak over onder

toezicht van de voorzitter.

ARTIKEL ZEVEN
CONTACTORGAAN

1. Door de vereniging wordt uitgegeven een periodiek bericht, gewijd aan de vereniging en de
onderwatersport in de ruimste zin, ofwel wordt met de uitgever van een tijdschrift een overeenkomst
aangegaan, waarbij deze zich verplicht tot het opnemen van berichten van de vereniging. Dit tijdschrift
wordt dan als contactorgaan beschouwd.

2. Het bestuur bepaalt op welke van de hierboven genoemde wijze het contactorgaan zal worden
uitgegeven.

3. Alle berichten en besluiten in het contactorgaan vermeld, worden geacht ter kennis van leden te zijn
uitgebracht.

ARTIKEL ACHT
SLOTBEPALING

1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd of enig artikel ervan buiten werking worden
gesteld, dit laatste tijdelijk, door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Een
dergelijk besluit kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur of een daartoe schriftelijk bij
het bestuur ingediend met reden omkleed voorstel van tenminste acht stemgerechtigden.

2. De aan eventuele (sub-)commissies opgelegde reglementen worden geacht te zijn toegevoegd aan dit
huishoudelijk reglement.

Statuten en 13 - Onderwatersportvereniging Aqua-Diving
Huishoudelijk Reglement


