
Statuten HC Sassenhein (Per mei 2012)  
 

Naam, zetel en verenigingsjaar 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam "Hengelaarsclub Sassenhein" (Voorheen geheten Hengelaarsclub 
Groningen en opgericht op drie maart negentienhonderd negen en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
negenentwintig juni negentienhonderd negenenvijftig) en is gevestigd in de gemeente Haren 
(Groningen). 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
 
Doel en middelen 
Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de sportvisserij in zoet water te bevorderen, zowel 
in het algemeen belang als ten behoeve van haar leden. 
Als belangrijk onderdeel van deze belangenbevordering behoort tot de doelstelling van de vereniging 
een zo optimaal mogelijk beheer en gebruik van de eigendommen en bezittingen van de vereniging. 
 
Artikel 3 
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
- inrichten, beheren en bevolken van viswater en wat in verband daarmee dienstig wordt 

geacht; 
- het houden van vergaderingen tot bespreking van de belangen van de sportvisserij in het 

algemeen en van die van de vereniging in het bijzonder; 
- het organiseren van hengelwedstrijden en het bevorderen van deelneming van de leden van 

de vereniging aan deze wedstrijden; 
- al die wettige middelen, welke ter zake dienstig kunnen zijn. 
 
Artikel 4 
a. De vereniging kent de volgende leden: 
 - Senior Plus leden; 
 - Senior leden; 
 - Junior leden; 
 - Jeugd leden; 
 - Ere leden; 
 - Leden van verdienste. 
b. Daarnaast kent de vereniging donateurs. 

Donateurs zijn zij, die door het betalen van een jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging 
van hun belangstelling voor het doel der vereniging willen doen blijken en als donateurs door 
het bestuur in het donateursregister zijn ingeschreven.  
Donateurs hebben geen stemrecht maar wel recht tot vrije toegang tot de algemene 
vergadering. 
 

Artikel 5 
De leeftijden van de bovengenoemde Senior Plus-, Senior-, junior en jeugdleden zijn gerelateerd aan 
de leeftijden zoals de Hengel Sport Federatie Groningen-Drenthe deze hanteert. 
Ereleden en Leden van verdienste zijn personen als zodanig benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste dertig (30) 
leden. Een voorstel als hier bedoeld wordt in de Algemene Ledenvergadering niet in discussie, doch 
enkel in stemming gebracht. 
Ereleden en Leden van verdienste hebben dezelfde rechten als leden, doch zij behoeven geen 
verenigingscontributie te betalen. 



Lidmaatschap 
Artikel 6 
Een verzoek om toetreding als lid van de vereniging moet op een daartoe dienend en door de 
vereniging verstrekt aanmeldingsformulier, volledig ingevuld en persoonlijk ondertekend, bij de 
ledenadministratie van de vereniging worden ingediend met een kopie van een geldig Nederlands 
legitimatiebewijs. 
Elk lid heeft de mogelijkheid om middels automatische afschrijving of acceptgirokaart de 
verschuldigde contributie te betalen. 
Een verzoek om toetreding als junior- en jeugdlid moet mede worden ondertekend door tenminste 
één van de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers. 
De toetreding als lid geschiedt voor het lopende verenigingsjaar, met stilzwijgende continuering van 
jaar tot jaar, behoudens beëindiging als geregeld in artikel 9 van deze statuten. 
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de verzoeker om toelating tot het lidmaatschap aan alle 
uit dit lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen heeft voldaan en aan hem/haar een 
definitief bewijs van lidmaatschap is verstrekt. 
 
Artikel 7 
Het bestuur beslist over toelating en kan de toetreding als lid derhalve afwijzen. Zij zal deze beslissing 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen éénentwintig dagen nadat het verzoek bij de 
ledenadministratie is ingediend, schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker tot het lidmaatschap 
meedelen. Deze kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering. 
Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging en wel 
binnen éénendertig dagen nadat de afwijzende beslissing ter kennis van de betrokkene is gekomen. 
 
Artikel 8 
Elk lid kan op eigen verzoek - door middel van het daartoe dienende inschrijfformulier - door de 
vereniging worden aangesloten bij de Hengel Sport Federatie Groningen - Drenthe, om daardoor in 
het bezit te komen van de vispas. 
De door de Hengel Sport Federatie Groningen - Drenthe vast te stellen jaarlijkse contributie wordt 
voor ieder lid samengevoegd met de contributie van de vereniging. Voor dit samengestelde bedrag 
gelden dezelfde verplichtingen als voor de enkelvoudige contributie van de vereniging. Voor leden 
die ingevolge het bepaalde in artikel 5 van deze statuten zijn vrijgesteld van de 
verenigingscontributie, doch niet van de contributie voor de Hengels Sport Federatie Groningen-
Drenthe, gelden deze verplichtingen eveneens. 
 
Artikel 9 
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 
a. Overlijden van het lid; 
b. Schriftelijke opzegging door het lid. Zodanige opzegging wordt van kracht op de eerste oktober 

volgende op de dag waarop de secretaris de ontvangst van de schriftelijke opzegging aan het lid 
heeft bevestigd en gaat in op de eerste januari van het daaropvolgende verenigingsjaar. 

c. Ontzetting van het lid: 
 1. wegens het niet voldoen aan een geldelijke verplichting jegens de vereniging; 
 2. wegens overtreding van statuten, reglementen, bepalingen statutair dan wel reglementair 

tot stand gekomen, besluiten van bestuur en/of Algemene Ledenvergadering, wegens 
handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging of haar leden op onredelijke 
wijze zijn, worden of kunnen worden benadeeld, alsmede wegens handelen of nalaten 
waardoor de goede naam van de vereniging en/of leden van de vereniging is, wordt of kan 
worden aangetast. 

 
 



Artikel 10 
a. Ieder lid is verplicht om zijn of haar bewijs van lidmaatschap op eerste aanvraag te tonen aan elk 

bestuurslid of aan andere daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen als onder 
anderen controleurs. Al deze met controle belaste personen dienen zich daarbij te legitimeren 
door middel van een identificatie-/controleurpas uitgegeven door het bestuur. 

b. Bij het vaststellen van een overtreding kan de lidmaatschappas worden ingenomen. Het bestuur 
bepaalt binnen vijf werkdagen na de inname van dit stuk of dit aan het betreffende lid wordt 
teruggegeven, dan wel dat het ingenomen blijft, in welk geval het betreffende lid als geschorst 
wordt aangemerkt en het bestuur dient te handelen zoals in artikel 11, lid b. van deze statuten is 
voorgeschreven. 

Artikel 11 
a. In het Huishoudelijk Reglement wordt de datum vastgesteld waarop de verenigingscontributie 

uiterlijk moet zijn voldaan. Ieder lid dat de door hem of haar aan de vereniging verschuldigde 
contributie niet tijdig heeft voldaan of nalatig is andere aan de vereniging verschuldigde 
bedragen tijdig te voldoen, zal tenminste éénmaal daartoe schriftelijk worden aangemaand. In 
deze aanmaning dient naast de uiterste betaaldatum te worden vermeld dat als betaling 
opnieuw uitblijft, ontzetting op grond van artikel 9, lid c 1 wordt toegepast. 

b. Ingeval van overtreding(en) genoemd in artikel 9 lid c.2 van deze statuten heeft het bestuur het 
recht om een in overtreding zijnde lid met onmiddellijke ingang te schorsen, onder gelijktijdige 
schriftelijke mededeling daarvan aan het geschorste lid, met vermelding van de reden van de 
schorsing. Een kopie van deze mededeling dient tezelfdertijd door het bestuur te worden 
toegezonden aan de secretaris van de in lid d. van dit artikel genoemde commissie. 

c. Het bestuur of tenminste tien leden gezamenlijk hebben het recht een gemotiveerd voorstel tot 
ontzetting in te dienen bij de secretaris van de in lid d. van dit artikel genoemde commissie. Dit 
voorstel moet, indien het afkomstig is van de leden, via het bestuur ter kennis van deze 
commissie worden gebracht. Het bestuur is verplicht een voorstel tot ontzetting onmiddellijk 
schriftelijk en met vermelding van de motivering, aan het voor ontzetting voorgedragen lid 
mede te delen. 

d. Schorsingen worden door het bestuur binnen zeven dagen na de schriftelijke mededeling 
daarvan aan het geschorste lid, schriftelijk en gemotiveerd ter beoordeling voorgelegd aan een 
Schorsing - en Ontzetting Commissie, hierna genoemd S.O.C., van vijf personen, samengesteld 
uit de vicevoorzitter en een ander bestuurslid, en drie andere leden - niet zijnde bestuursleden - 
van de vereniging, door toezending aan de secretaris van deze commissie. De benoeming van de 
drie vorenbedoelde andere leden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De commissie beslist, binnen dertig dagen na de 
schorsing door het Bestuur, over de maatregel die zal worden genomen. De commissie kan 
beslissen tot : 

 - opheffing van de schorsing; 
 - handhaving van de schorsing met bepaling van de tijdsduur daarvan; 
 - ontzetting. 

De uitspraak van de commissie wordt door de secretaris van deze commissie onmiddellijk, 
schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van de beroepsmogelijkheden, medegedeeld aan 
het betrokken lid en aan het secretariaat van de vereniging en is, behoudens beroep door het 
bestuur, het betrokken lid, dan wel tenminste tien andere leden op de algemene vergadering, 
bindend voor alle partijen. Het beroep op de algemene vergadering moet schriftelijk en 
gemotiveerd worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging, binnen één en dertig 
dagen nadat de schriftelijke mededeling van de uitspraak van de commissie in het bezit is 
gekomen van het betrokken lid. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, duurt 
een door de commissie in haar uitspraak gehandhaafde schorsing (tot maximaal de daarvoor 
door de commissie bepaalde tijdsduur) respectievelijk de toegepaste ontzetting voort. 

e. In een Algemene Ledenvergadering waarin een beroep als bedoeld in het voorgaande lid wordt 
behandeld, wordt gedurende de behandeling van het beroep, ingeval de voorzitter afwezig is, 



het voorzitterschap uitgeoefend door één van de andere bestuursleden, die geen zitting hebben 
in de Schorsings- en Ontzetting Commissie. 

f. Het bestuur dient er naar te streven een beroep op de Algemene Ledenvergadering zoals 
bedoeld in de beide voorgaande leden d. en e. zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden. Het 
bestuur is echter niet gehouden hiervoor een extra algemene vergadering te beleggen boven de 
twee per jaar genoemd in artikel 16 lid a. van deze statuten. 

 
Artikel 12 
Voor een ontzet lid vervallen, behoudens het vermelde in artikel 11 van deze statuten, alle rechten 
welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, met inachtneming van hetgeen in de 
laatste alinea van dit artikel is bepaald. 
Voor een geschorst lid vervallen, zolang de schorsing duurt, de door de vereniging verleende 
visrechten, het recht om aan door de vereniging georganiseerde hengelwedstrijden deel te nemen, 
alsmede het recht tot deelneming aan de Algemene Ledenvergaderingen en de 
wedstrijdvergaderingen van de vereniging, met in achtneming van hetgeen in de laatste alinea van 
dit artikel is bepaald. De financiële verplichtingen jegens de vereniging blijven voor een geschorst lid 
onverkort voortduren. 
Zowel een ontzet als een geschorst lid heeft toegang tot het deel van de Algemene Ledenvergadering 
waarin zijn of haar beroep tegen de ontzetting respectievelijk de schorsing wordt behandeld en is 
bevoegd daarover in de vergadering het woord te voeren. 
 
Bestuur. 
Artikel 13 
a. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter, 

een secretaris en een penningmeester, benevens drie andere leden. 
 Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen door de algemene 
ledenvergadering uit de meerderjarige leden. 
 Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de tweede voorzitter 
worden door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.  
 De overige functies en taken worden door het bestuur onderling verdeeld, met in achtneming 
van artikel 14 van deze statuten en van de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement. 

b. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van - in overeenstemming met de 
statutaire bepalingen - door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten. Het bestuur 
kan zich, onder zijn verantwoordelijkheid, laten bijstaan door zoveel en zodanige adviseurs en - 
al of niet permanente - commissies, door het bestuur te benoemen uit de leden, als het dienstig 
zal achten. Deze commissies dienen altijd een bestuurslid als voorzitter te hebben en zijn 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur voor al hun handelen en nalaten. 

c. Bestuursleden, adviseurs en commissieleden mogen, op hun werkgebied voor de vereniging, 
geen belangenverstrengeling hebben met de vereniging. 

d. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan 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 ander verbindt. Door de algemene ledenvergadering 
kan hiervoor geen ontheffing worden verleend. 

 
Artikel 14 
a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, met dien verstande dat het 

bestuur zich kan laten vertegenwoordigen door één of meer door het bestuur aan te wijzen en 
te machtigen bestuursleden. De functionerende voorzitter en of de secretaris zijn/is, als deze 
dat wens(en)(t), in elk geval betrokken bij de uitoefening van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

b. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, tezamen vormen het Dagelijks Bestuur van 
de vereniging, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, met 



verantwoordingsplicht aan het gehele bestuur. Zij verdelen met in achtneming van hetgeen ter 
zake in deze statuten en in het Huishoudelijk Reglement is voorgeschreven, de dagelijkse taken 
onderling, waarvan de secretaris aantekening houdt. 

c. Met instemming van het bestuur kunnen leden van het Dagelijks Bestuur, eveneens met in 
achtneming van deze statuten en het Huishoudelijk Reglement, delen van hun taken met 
betrekking tot de dagelijkse gang van zaken tijdelijk of voor onbepaalde tijd overdragen aan één 
of meer van de andere bestuursleden, respectievelijk aan één of meer in artikel 13 van deze 
statuten genoemde commissies, voor wie alsdan dezelfde verantwoordingsplicht jegens het 
bestuur geldt als in lid b. van dit artikel is omschreven. Hierbij wordt van geval tot geval door de 
secretaris aantekening gehouden om welke taken het gaat, wie aan wie heeft overgedragen en 
hoever de overgedragen bevoegdheden reiken. Leden van het Dagelijks Bestuur die dergelijke 
taken aan andere bestuursleden respectievelijk aan commissies hebben overgedragen, blijven 
medeverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze taken, voor zover dit naar de 
omstandigheden in redelijkheid van hun kan worden verlangd. In elk geval zullen zij regelmatig 
enig toezicht dienen te houden op het vervullen van de taken waar het om gaat en behouden zij 
het recht om, zo dikwijls zij dit wensen, kennis te nemen van de dagelijkse gang van zaken met 
betrekking tot de betreffende taken. 

d. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
bestuurders kan de Algemene Ledenvergadering één of meer andere personen aanwijzen om de 
vereniging te vertegenwoordigen. 

e. Aan de bestuursleden kan een onkostenvergoeding worden verstrekt. 
 
Artikel 15 
In de jaarvergadering, bedoeld in artikel 16, lid a. van deze statuten, treden telken jare die 
bestuursleden af, welke hun termijn van 3 jaren hebben volbracht. De aftredende bestuursleden zijn 
terstond herkiesbaar. 
In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorzien. Indien 
een bestuurslid overeenkomstig de bepalingen van de statuten als lid wordt geschorst, heeft dit ook 
schorsing als bestuurslid tengevolge, zolang de schorsingsperiode duurt. 
 
Vergaderingen 
Artikel 16 
a. Jaarlijks worden tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Eén van deze, 

jaarvergadering genaamd, heeft, behoudens door de Algemene Ledenvergadering te verlenen 
uitstel, vóór de eerste mei plaats. In deze jaarvergadering word(t)(en) in ieder geval: 

 1. door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar; 
 2. de rekening en verantwoording (omvattende de staat van baten en lasten, afschrijvingen, 

de balans en toelichting op deze stukken) van het bestuur over het afgelopen 
verenigingsjaar, met het verslag van de kascommissie, alsmede de begroting van het 
bestuur over het lopende verenigingsjaar, ter goedkeuring voorgelegd; de secretaris 
bewaart een door alle bestuursleden ondertekend exemplaar van de betreffende Rekening 
en Verantwoording en van de begroting, in de vorm waarin deze ter goedkeuring aan de 
Algemene Leden Vergadering zijn voorgelegd, met aantekening van eventuele wijzigingen 
aangebracht door de Algemene Ledenvergadering; 

 3. een voorstel van het bestuur behandelt tot vaststelling van de verenigingscontributie voor 
het volgende verenigingsjaar; 

 4. verkiezingen gehouden in verband met het aftreden van bestuursleden ingevolge artikel15 
van deze statuten en van een lid van de kascommissie ingevolge artikel 24, lid b van deze 
statuten. 

 
 



b. In elke Algemene Leden Vergadering wordt door het bestuur mededeling gedaan van mutaties 
in commissieleden, zoals bedoeld in artikel 13 van deze statuten. 

c. Overigens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt 
of tenminste veertig leden - of tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Ledenvergadering - een 
schriftelijk, met redenen omkleed, verzoek daartoe bij het secretariaat van het bestuur 
indienen. Het bestuur is gehouden binnen achtentwintig dagen na de indiening van een zodanig 
verzoek een Algemene Ledenvergadering te laten plaatsvinden, met inachtneming van artikel 17 
van deze statuten. 
 Naast de Algemene Ledenvergaderingen kan het bestuur zoveel wedstrijdvergaderingen 
beleggen als het gewenst zal achten. Op wedstrijdvergaderingen kunnen geen besluiten worden 
genomen welke het algemeen belang van de vereniging betreffen. Omtrent de vraag of enig 
besluit het algemeen belang van de vereniging betreft, beslist het bestuur met 
verantwoordingsplicht jegens de Algemene Ledenvergadering. 
 

Artikel 17 
Het bestuur geeft tenminste veertien dagen voor het houden van een Algemene Ledenvergadering 
hiervan kennis aan de leden, onder bekendmaking van de agenda, tijd en plaats van de vergadering. 
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering moet alle te behandelen onderwerpen en 
bestuursvoorstellen vermelden, met inachtneming van deze statuten en van het Huishoudelijk 
Reglement. Waar gewenst moeten de te behandelen onderwerpen door het bestuur van een 
toelichting worden voorzien. 
Uit de vergadering kunnen voorstellen die tenminste door twintig leden worden gesteund alsnog op 
de agenda worden geplaatst om behandeld te worden. 
 
Artikel 18 
Het bestuur en de leden zijn gebonden aan de door de Algemene Ledenvergadering rechtsgeldig 
genomen besluiten. 
 
Artikel 19 
Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit noodzakelijk acht. Oproepingen voor de 
bestuursvergaderingen moeten tenminste drie werkdagen tevoren in het bezit zijn van de 
bestuursleden. In spoedeisende gevallen is dit niet noodzakelijk, als alle zittende bestuursleden zich 
daarmee akkoord verklaren. 
Tenminste drie bestuursleden gezamenlijk hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering 
aan te vragen. 
 
Stemmen 
Artikel 20 
Alle besluiten, zowel in bestuurs- als in Algemene Ledenvergaderingen, worden genomen bij 
meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald. Over zaken wordt in 
de regel mondeling, over personen met gesloten, gewaarmerkte, ongetekende briefjes gestemd. 
Voor verkiezingen van personen wordt bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebracht stemmen vereist. Is bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan 
heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, 
dan heeft herstemming plaats op de volgende wijze: 
- Als het de verkiezing van één persoon betreft vindt de herstemming plaats tussen de twee 

personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen; 
- Als het de verkiezing van meer dan één persoon betreft vindt herstemming plaats tussen 

tweemaal zoveel personen als het aantal te verkiezen personen en wel tussen de personen die 
bij de laatste stemmen de meeste stemmen hebben verkregen. 



 Komen bij stemming en/of herstemming, ten gevolge van een gelijk aantal stemmen, meer 
personen in aanmerking, dan heeft, voorafgaande aan verdere (her)stemming, één 
herstemming plaats tussen de personen die in aanmerking komen maar het minst aantal 
stemmen op zich hebben verenigd. 
 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen zonder dat 
herstemming plaatsvindt. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Ieder ter 
vergadering aanwezig lid heeft één stem. 
 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemming bij volmacht is niet 
toegestaan. 
 

Geldmiddelen 
Artikel 21 
Geldmiddelen worden door de vereniging verkregen uit: 
- Contributies, entreegelden en dergelijke van de leden; 
- Schenkingen, legaten en erfstellingen; 
- Subsidies; 
- Rente op beleggingen; 
- Opbrengsten van advertenties in het verenigingsorgaan; 
- Overige inkomsten, waaronder donaties en andere incidentele inkomsten. 
 
Artikel 22 
De penningmeester ontvangt en beheert alle gelden van de vereniging. Het bestuur bevordert dat 
zoveel mogelijk het betalingsverkeer giraal wordt geregeld. 
Voor alle betalingen dienen ten name van de vereniging gestelde nota's, kwitanties en dergelijke 
door de penningmeester te worden verlangd en gearchiveerd. 
 
Personeel 
Artikel 23 
De vereniging kan geen personeel aanstellen. 
 
Financiële controle 
Artikel 24 
a. De aan de leden af te geven jaarlijkse lidmaatschapsbewijzen worden voorzien van een 

lidmaatschapsnummer en de overige wettelijke teksten en tenaamstelling(en). Uitgegeven 
lidmaatschapsbewijzen staan vermeld op lijsten met de daarbij behorende contributiebedragen. 

b. Uit de leden wordt een commissie van twee personen gevormd, niet zijnde bestuursleden, te 
benoemen door de Algemene Ledenvergadering, met als taak de jaarlijkse rekening en 
verantwoording van het bestuur te controleren. Van de leden van deze commissie, die als naam 
heeft -kascommissie -, treedt in elke jaarvergadering, bedoeld in artikel 16 lid a. van deze 
statuten, één lid af, dat niet terstond herbenoembaar is. In tussentijdse vacatures wordt 
voorzien in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Voorstellen tot benoeming als lid van 
deze commissie kunnen door de commissie zelf, door het bestuur en door groepen van leden of 
individuele leden (ook voor zichzelf) worden gedaan. Enige kennis van of ervaring met financieel 
beheer is voor de leden van deze commissie zeer gewenst. De commissie verricht haar taak 
geheel onafhankelijk. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle doorhaar gevraagde inlichtingen te verschaffen. De commissie brengt jaarlijks een 
schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering. 

c. De verdere uitwerking van de onder a. en b. omschreven onderwerpen van financiële controle 
vindt plaats in het Huishoudelijk Reglement. 

 
 
 



Huishoudelijk Reglement / Reglement voor de bezoekers van de Sassenhein-terreinen 
Artikel 25 
a. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op en draagt zorg voor noodzakelijke en 

gewenste wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop. 
b. Het Huishoudelijk Reglement, benevens wijzigingen en aanvullingen, worden door het bestuur 

voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring en vaststelling, onmiddellijk 
waarna de betreffende bepalingen in werking treden. 

c. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
Evenmin mag het Huishoudelijk Reglement bepalingen bevatten die naar hun aard in de statuten 
thuishoren. 

d. Het reglement voor de bezoekers van de Sassenhein-terreinen maakt onderdeel uit van het 
Huishoudelijk Reglement. 

 
Statutenwijziging 
Artikel 26 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. De Algemene Ledenvergadering kan alleen tot een statutenwijziging besluiten als het voorstel 
daartoe uitdrukkelijk in de oproeping voor de vergadering is vermeld. Artikel 17 van deze 
statuten is hierbij van overeenkomstige toepassing. 

3. 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 bijeengeroepen 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; 

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. 

5. De artikelen 23 en 27 sub c kunnen niet worden gewijzigd. 
 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 27 
a. Voor het nemen van een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 26 

van deze statuten van overeenkomstige toepassing. In de plaats van een voorstel tot 
statutenwijziging treedt in dit geval een gemotiveerd voorstel tot ontbinding, waarbij de 
beperkingen die in lid c. van dit artikel zijn genoemd, mede in beschouwing zijn genomen. 

b. Als een besluit tot ontbinding is genomen, treedt de vereniging in liquidatie. Het bestuur is 
belast met de afwikkeling hiervan en met de vereffening van alle bezittingen en schulden en 
andere rechten en verplichtingen van de vereniging, rekening houdende met eventueel door de 
Algemene Ledenvergadering dienaangaande genomen besluiten. 

c. Met betrekking tot door de vereniging verkregen registergoederen en wat daarmee gelieerd 
is, zijn uitgesloten van vervreemding en kunnen alleen in eigendom overgaan op de Stichting 
Sassenhein. 

d. Een na vereffening overblijvend batig saldo kan nimmer, direct noch indirect, ten goede komen 
aan leden in de vorm van uitdeling van kapitaal en/of winst dan wel terugbetaling van 
contributies en dergelijke over verstreken tijdvakken. Het overblijvend batig saldo zal evenals de 
registergoederen genoemd in artikel 27 sub c in eigendom overgaan naar de Stichting 
Sassenhein.  

  



Slotbepalingen 
Artikel 28 
Het houden van wedstrijden, hetzij onderlinge of gecombineerde, in door de vereniging beheerde 
wateren, heeft de goedkeuring van het bestuur nodig, welke door betrokkenen van geval tot geval 
dient te worden gevraagd. Tijdens thuiswedstrijden van de vereniging mogen geen andere 
wedstrijden, bijv. door consenthouders, worden gehouden in door de vereniging beheerde wateren. 
 
Artikel 29 
Alle interne en externe geschillen, de belang van de vereniging en/of die van de leden rakende of 
betreffende worden, voor zover in deze statuten of in de wet niet anders is geregeld, door het 
bestuur beslecht, met recht van beroep door belanghebbenden op de Algemene Ledenvergadering. 
Ook zonder dat een dergelijk beroep is ingesteld kan de Algemene Ledenvergadering het bestuur 
opdragen verantwoording aan haar af te leggen inzake bepaalde door het bestuur beslechte 
geschillen. 
 
Artikel 30 
In gevallen waarin deze statuten noch de wet voorziet, beslist het bestuur met de verplichting aan de 
Algemene Ledenvergadering verantwoording hierover af te leggen als de Algemene 
Ledenvergadering hierom vraagt. 
 
 


