
Statuten 
   
  
De vereniging is genaamd: "Zignea" zwemmen is gezond, nuttig en aangenaam.  
De vereniging is gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoost  
polder.  Zij is opgericht op tweeëntwintig juni negentienhonderd zesenvijftig en 
aangegaan voor onbepaalde tijd.  

Doel. 
Artikel 2.  

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het zwem 
men in de ruimste zin te bevorderen en meer algemeen te maken.  

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door  
het verwerven en het daarna behouden van het lidmaatschap  
van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (afgekort K.N.Z.B.), 
gevestigd te Utrecht onder erkenning van de K.N.Z.B. als  
enig besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland.  

 

Middelen. 
Artikel 3.  

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:  
a) het houden van geregelde oefeningen  
b) het houden van en het deelnemen aan zwem en/of waterpolowedstrijden 

en zwemfeesten  
c) het maken van propaganda voor het zwemmen als middel tot  
d) volksopvoeding‚ ontspanning en bevordering van de volksgezondheid  
e) alle overige haar ten dienste staande wettige middelen.  

 

Verenigingsjaar. 
Artikel 4.  

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

Inrichting. 
Artikel 5. 

1. Organen van de vereniging  zijn het bestuur, de algemene  
vergadering alsmede alle overige personen en commissies, die  
 krachtens de statuten door de algemene vergadering belast  
zijn met een nader omschreven  taak en aan wie daarbij door 
de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

2. De organen van de vereniging, bedoeld in lid 1, hebben geen  ‚ 
rechtspersoonlijkheid.  



 

Leden. 
 Artikel 6.  . 

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door 
het bestuur als lid zijn toegelaten.   

2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten die nen bij hun 
aanvraag een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger 
over te leggen.  

3. Ingeval van niet toelating door het bestuur zal op verzoek  
van de betrokkene door de eerstvolgende algemene vergadering alsnog over 
toelating worden beslist.   

4. Personen die door de K.N.Z.B. levenslang zijn uitgesloten van het recht tot het 
deelnemen aan enige activiteit‚ dan wel van het recht functies in de K.N.Z.B‚ te 
bekleden, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.  

5. De leden worden onderscheiden in   
a) ere leden  
b) leden van verdienste  
c) seniorleden 
d) juniorleden 

6. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buiten gewone 
verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van vijf 
stemgerechtigde seniorleden door de algemene vergadering als zodanig zijn 
benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden 
doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling‚  

7. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond van bijzondere 
verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd. Op 
hen is het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid van toepassing.  

8. Seniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd 
van zestien jaar hebben bereikt.  

9. Juniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar nog 
niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.  

 

Ondersteunende leden. 
Artikel 7. 

1. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich 
jegens de vereniging verplichten tot  
voldoening van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum 
door de algemene vergadering wordt bepaald en die door het  
bestuur als zodanig zijn aangenomen.  

2. Ondersteunende leden zijn geen leden van de vereniging als  
bedoeld in artikel 6 en hebben geen andere rechten en verplichtingen‚ dan die 
welke aan hen bij of krachtens de statuten en reglementen van de vereniging 
zijn toegekend of opgelegd. 

3. De rechten en verplichtingen van ondersteunende leden kunnen te allen tijde 
wederzijds door opzegging worden beëindigd met dien verstande‚ dat bij 
opzegging door een onder steunend lid de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
boek jaar voor het geheel verschuldigd blijft.  

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  



 

Verplichtingen  van de leden. 
Artikel 8.  

1. De leden zijn verplicht:  
a) De statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de 

organen van de vereniging, bedoeld in artikel 5 na te leven en de jurisdictie 
van de daarin vermelde Organen te erkennen.  

b) de belangen van de vereniging en haar organen, die van de K.N.Z.B. en 
haar organen en die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden. 

c) alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het 
lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden 
aangaat.  

2. De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen, die in de vereniging 
een functie, welke dan ook, bekleden, onderwerper zich door de aanvaarding 
van hun lidmaatschap, aangeslotene zijn of functie tegenover de K.N.Z.B. aan 
dezelfde verplichtingen, waaraan de vereniging als lid van de K.N.Z.B. is of  
zal zijn onderworpen, daaronder begrepen mitsdien de verplichting de statuten 
en reglementen van de K.N.Z.B. en de besluiten van zijn organen na te leven, 
alle overige verplichtingen te aanvaarden, welke uit het lidmaatschap van  
 de vereniging als lid van de K.H.Z.B. voortvloeien of welke 
de K.N.Z.B. in naam van zijn leden aangaat, en zich te onderwerpen aan de 
tuchtrechtspraak‚ de disciplinaire rechtspraak, de arbitraire rechtspraken de 
administratieve rechtspraak‚ zoals vastgelegd en nader geregeld in de daarop 
betrekking hebbende reglementen van de K.N.Z.B‚ evenwel voor wat de door 
de K.N.Z.B. in naam van zijn leden aangegane verplichtingen betreft Slechts 
voor zover deze verplichtingen tevens betrekking hebben op de leden van de 
vereniging. Onder andere aangeslotenen worden in dit artikel mede verstaan 
zij, die op enigerlei wijze min of meer regelmatig van de diensten van de 
vereniging gebruik maken. De vereniging is bevoegd om in naam van haar 
leden tegenover de K.N.Z.B. de verplichtingen aan te gaan, als in dit lid 
omschreven.  

3. Door de vereniging kunnen naast de uit deze statuten voor de leden 
voortvloeiende verplichtingen en naast het in de laatste zin van het vorige lid 
bepaalde in naam van haar leden geen verplichtingen tegenover derden 
worden aangegaan, dan nadat aan het bestuur daartoe door de algemene 
vergadering vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend.  

4. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij verplichtingen zijn 
verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 5 door 
opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.  

 
  



Tuchtrechtspraak. 
Artikel 9. 

1. Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging zijn alle leden en andere 
aangeslotenen onderworpen.  

2. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de 
statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging.   

3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene  
vergadering te benoemen commissie, belast met de tucht rechtspraak is 
opgedragen, is het bestuur bevoegd om ingeval van overtredingen als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel de volgende straffen op te leggen:   
a) berisping 
b) ernstige berisping 
c) tuchtrechtelijke boete   
d) schorsing.   

4. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van 
de in lid 3 bedoelde commissie, alsmede de procesgang kunnen nader 
worden geregeld in een afzonderlijk door de algemene vergadering vast te 
stellen tuchtreglement.   

5. Tuchtrechtelijke boeten kunnen worden opgelegd tot ten  
hoogste de door de algemene vergadering vastgestelde maxima.  

6. Schorsing van het lidmaatschap kan worden opgelegd tot ten 
hoogste de door de algemene vergadering vastgestelde 
maximumperioden. Gedurende de periode, dat een lid geschorst   
is, blijft het gehouden aan zijn verplichtingen tegenover 
de vereniging en heeft het tegenover de vereniging geen andere rechten 
dan zich te verweren in tuchtzaken, beroep in te stellen en gratie te 
verzoeken.  

7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door de algemene vergadering 
worden uitgesproken, indien een lid in ernstige mate in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt 
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

8. Nadat tot ontzetting is besloten, wordt de betrokkene ten 
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van  
het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld.  

9. Zowel bij de behandeling door het bestuur casu quo de  
tuchtcommissie als bij de behandeling door de algemene vergadering kan 
de betrokkene, indien hij al dan niet op zijn verzoek persoonlijk wordt 
gehoord, zich door een raadsman doen bijstaan.  

 

 Contributie.  
 artikel 10.  

1. De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging  
van een jaarlijkse contributie, welke door de algemene vergadering wordt 
vastgesteld. De leden kunnen in categorieën  
worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. 

2. wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft 
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.  

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.  



 

Einde lidmaatschap. 
Artikel 11.  

1. Het lidmaatschap eindigt:  
a) door overlijden van het lid  
b) door opzegging door het lid:  
c) door opzegging namens de vereniging door het bestuur  
d) door ontzetting.  

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een  
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of 
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of 
wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren.   

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan 
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.   

4. Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum, 
waartegen was opgezegd.  

5. een opzegging als bedoeld in artikel 8 lid 4 dient te geschieden binnen een 
maand, nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is 
medegedeeld.  

6. In afwijking van het in lid 2 bepaalde kan opzegging namens de vereniging 
met onmiddellijke ingang plaats hebben, indien redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te laten 
voortduren.  

7. Behalve ingeval van overlijden word een lid, dat heeft opgezegd, geacht 
nog lid te zijn, zolang het niet heeft voldaan aan zijn geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige 
aangelegenheid, waarbij bet lid betrokken is niet is afgewikkeld, de 
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende 
deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen . 

Bestuur. 
Artikel 12.  

1. Heb bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste  vijf 
meerderjarige leden, die door de algemene vergadering worden gekozen 
uit de leden, te weten: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en tenminste twee andere bestuursleden. De functies van secretaris en 
penningmeester kunnen ook in een hand verenigd zijn, in welk geval in het 
bestuur tenminste drie andere bestuursleden zitting hebben. 

2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering, terwijl de voorzitter, in functie wordt gekozen. Het bestuur 
verdeelt de overige functies en doet hier van mededeling aan de leden.  

3. De voorzitter,  de secretaris en de penningmeester, alsmede 
een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid, in 
dien de functies van secretaris en Penningmeester in één hand verenigd 
zijn vormen het dagelijks bestuur.  



4. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is 
benoemd, kan te allen tijde door het orgaan dat hem benoemde 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.  

5. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar onverminderd het 
verder in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden een of meer van deze 
bestuursleden af in de algemene vergadering, waarin het bestuur rekening 
en verantwoording doet over bet afgelopen boekjaar volgens een door het 
bestuur op te maken rooster, ook al is de termijn van drie jaar nog niet dan 
wel reeds eerder in fiat boekjaar verstreken.  De aftredende zijn, 
behoudens het in lid 7 bepaalde, terstond herkiesbaar wie in een 
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in.  

6. Tot één week voor de algemene vergadering kunnen door het bestuur of 
tenminste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor te vervullen 
vacatures. Door de algemene vergadering zelf kunnen kandidaten worden 
gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen 

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a) door overlijden of bedanken  
b) door verlies van de hoedanigheid van lid van de vereniging. 

8. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid 
betreft, die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is 
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij 
bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig 
is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden.  

 

Vertegenwoordiging . 
Artikel 13.  

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.  
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de al algemene 

vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van register goederen, 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.  

 
  



Kascommissie 
Artikel 14.  

1. De algemene vergadering benoemt uit de meerderjarige leden een 
kascommissie, bestaande uit tenminste twee personen,  welke personen 
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.   

2. De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee 
jaar, onverminderd het verder in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden één of 
meer leden af volgens een door de kascommissie op te stellen rooster en 
wel in de in het betreffende boekjaar te houden algemene vergadering, 
waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en 
verantwoording doet, ook al is de termijn van twee jaar nog niet of reeds 
eerder in dat boekjaar verstreken. De aftredende zijn aansluitend slechts 
eenmaal herkiesbaar.  

3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 
bevindingen uit.  

4. De kascommissie kan, indien het onderzoek van de rekening en 
verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor 
rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.  

5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een 
andere commissie.  

6. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie en aan de hiervoor 
genoemde deskundige, alle door deze gewenste inlichtingen te 
verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de 
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle  handelingen, voor 
zover die uit de rekening en verantwoording blijken.   

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden van de vereniging  tien jaar lang te 
bewaren.    

Algemene vergadering. 
Artikel 15. 

1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april de algemene ledenvergadering 
gehouden. 

2. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente 
Noordoostpolder en wordt door of namens het bestuur schriftelijk 
bijeengeroepen door toezending van een oproep, welke de door het 
bestuur vastgestelde agenda bevat, aan de leden, zulks met inachtneming 
van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van de 
verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet 
meegerekend.  

 
  



Stemmen. 
 Artikel16.  

1. Alle leden, die ten tijde van de vergadering niet geschorst zijn, hebben 
stemrecht en wel ieder juniorlid één stem en ieder seniorlid vijf stemmen.  

2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid  
van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.  

3. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen geteld. Als 
ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte 
stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:  

a) ondertekend zijn   
b) onleesbaar zijn  
c) een persoon niet duidelijk aanwijzen  
d) de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is  
e) voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam vermelden 
f) meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is 

bedoeld.  
4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over 

personen schriftelijk door middel van gesloten ongetekende briefjes, één 
en ander tenzij de voorzitter zonder tegen spraak uit de vergadering een 
andere wijze van stemmen behaalt of toelaat.  

5. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uit 
brengen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd 
lid, dat echter in totaal niet meer dan de stemmen van twee leden, zijn 
eigen stem(men) inbegrepen, kan uitbrengen. Door wettelijke 
vertegenwoordigers kan als zodanig niet het stemrecht worden 
uitgeoefend.  

6. Staken de stemmen over een voorstel, dat niet de verkiezing van 
personen betreft, dan is het voorstel verworpen.  

7. verkrijgt bij verkiezing van personen, hetzij uit een bindende voordracht 
hetzij bij een vrije verkiezing, niemand bij de eerste stemming de 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, dan wordt een 
tweede stemming casu quo tweede vrije stemming gehouden.  verkrijgt 
ook dan niemand de volstrekte meerderheid der uit gebrachte stemmen, 
aan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de 
hoogste stemmencijfers hebben behaald of tussen de persoon, die het 
hoogste stemmencijfer  heeft behaald en degene, die het op een na 
hoogste stemmen cijfer heeft behaald. Is op meer dan twee personen het 
hoogste stemmenaantal uitgebracht of is op twee of meer personen het 
één na hoogste stemmencijfer uitgebracht, dan vindt tussen hen een 
tussenstemming plaats om vast te stellen wie in de herstemming komen. 
Staken bij de tussenstemming of  bij de herstemming de stemmen, dan 
beslist het lot.  

  



Statutenwijziging en ontbinding. 
 Artikel 17.  

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van 
de algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten 
minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

2. De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe wordt  
besloten met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen 
in een daartoe te beleggen algemene vergadering, waarin tenminste twee 
derde der stemgerechtigde leden vertegenwoordigd of aanwezig is.  

3. Indien het in het vorige lid vereiste aantal leden niet aanwezig of 
vertegenwoordigd is, wordt de beslissing omtrent de ontbinding verdaagd 
tot een volgende algemene vergadering, welke tenminste na acht dagen 
doch uiterlijk binnen één maand moet worden gehouden. In deze 
vergadering kan een besluit tot ontbinding worden genomen ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, doch met tenminste twee 
derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

4. Een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de 
vereniging moet tenminste dertig dagen voor de dag, waarop die 
voorstellen in een algemene vergadering zullen worden behandeld, 
schriftelijk ter kennis van de leden 
worden gebracht, uitgezonderd het geval dat een tweede vergadering 
wordt gehouden daar in de eerste vergadering het vereiste aantal leden 
niet aanwezig was.  

5. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door de 
Algemene vergadering, weke tot de ontbinding besluit, met volstrekte 
meerderheid der stemmen aan te wijzen doelen met het zwemmen in 
verband staande.  

6. Een wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de 
K.N.Z.B.‚ zolang de vereniging lid van de K.N.Z.B. is.  

 

Slotbepaling 
 Artikel 18. 

 
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging niet 
voorzien, beslist het bestuur.  
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte,  
in minuut opgemaakt, is verleden te Emmeloord, op de datum in 
het hoofd van deze akte vermeld. Na opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen persoon  heeft deze verklaard van de woordelijke inhoud  
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen 
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte  onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
comparant en mij, 
notaris, ondertekend.  
w.g. J.A. Nijenhuis, S.C.‚ Trip.   
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