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NAAM EN DOEL 

 
Artikel 1 
 
De vereniging draagt de naam: "watersportclub "Treech ’42 “·- afgekort w.s.c. Treech ’42 . 
Zij heeft tot doel: 
- de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de watersport in de 
ruimste zin des woords; 
- de beoefening van andere culturele- en sportactiviteiten van haar leden in onderling 
verband; 
- zij heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder de leden. 
 

MIDDELEN 

 
Artikel 2. 
 
1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
- het houden van vergaderingen, bijeenkomsten en lezingen; 
· het geven van voorlichting en onderricht; 
- het organiseren van wedstrijden; 
- het opbergen van vaartuigen; 
 
2. Het bestuur is bevoegd afdelingen binnen de vereniging te organiseren, binnen welke 
afdeling een zelfstandige activiteit van de vereniging gestalte kan krijgen. 
 
 

OPRICHTlNG EN DUUR 

 
Artikel 3. 
 
1. De vereniging is gevestigd in Maastricht. 
 
2. Aanvankelijk is zij aangegaan voor de tijd van negen en twintig jaar en elf 
achtereenvolgende maanden, ingaande met als·oprichtingsdatum zeven- en twintig juli 
negentienhonderd twee en veertig.  
Met ingang van zes april negentienhonderd vier en zeventig is zij heropgericht voor de tijd 
van negen en twintig jaar en elf achtereenvolgende maanden. Te rekenen: vanaf heden is 
de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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GELDMIDDELEN 

 
Artikel 4. 
 
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie van leden liggelden voor boten, 
staangelden voor caravans, huurgelden van stoelkasten en overige inkomsten. 
 
2. De hoogte van de contributie en tarieven van de overige onder lid 1van·dit artikel 
genoemde inkomsten mag door het Bestuur jaarlijks worden aangepast tot maximaal de 
hoogte van het indexcijfer voor gezinsconsumptie, zoals dat wordt berekend door het 
Centraal Bureau voor de statistiek en wordt bekend gemaakt in het jaar voorafgaande 
aan dat waarop de contributie betrekking heeft (lndex October). 
 
3. Extra verhogingen van contributies of verhogingen van de onder lid 1 van dit artikel 
genoemde heffingen, hebben de goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering. De in 
dit lid bedoelde extra verhogingen dient het Bestuur gemotiveerd en op schrift ter 
goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 
 
4. Jaarlijks wordt voor 1 December door het Bestuur bij de Algemene Vergadering een 
begroting ter beoordeling ingediend; deze begroting dient bij stemming door de Algemene 
Vergadering te worden vastgesteld casu quo goedgekeurd. 
 
 

LEDEN 

 
Artikel 5. 
 
1. De vereniging bestaat uit: 
- ereleden, casu quo leden van verdienste; 
- werkende leden 
- buitengewone leden 
- begunstigde leden. 
 
2. Ereleden casu quo leden van verdienste zijn zij, die op voorstel van het bestuur door 
de Algemene Vergadering als zodanig wegens bijzondere verdiensten jegens de 
vereniging worden benoemd. Zij hebben de rechten van werkende leden, doch betalen 
geen contributie. 
 
3. werkende leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en als zodanig 
zijn toegelaten. Over zodanige toelating beslist het bestuur op voorstel van tenminste drie 
werkende leden of op voorstel van de voorzitter. Bij nlet-toelating door het bestuur kan de 
Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 
4. Buitengewone leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, 
doch tot de inwonende familieleden van de werkende leden behoren. De toelating van 
buitengewone leden geschiedt op dezelfde wijze als voor werkende leden. 
 
5. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te 
steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage. 
 
6. Aspirant-leden zijn zij, die zich hebben aangemeld als lid en aan de bij de aanmelding 
opgelegde verplichtingen hebben voldaan, doch nog niet als werkend lid zijn toegelaten. 
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Tot de tijd, waarop over de al dan niet aanname als lid door het bestuur wordt beslist, 
hebben zij dezelfde rechten en plichten als de werkende casu quo buitengewone leden. 
 
7. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers. 
 
8. Bij niet toelating van een lid kan de Algemene Vergadering op verzoek van het 
aspirantlid alsnog tot toelating besluiten. 
 
9. Het bestuur dient de niet-toelating tot het lidmaatschap schriftelijk mee te delen aan 
het aspirant-lid, zonder vermelding van redenen. De duur van het aspirant-lidmaatschap 
is maximaal één jaar. 
 
10.. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. schriftelijke opzegging door het lid voor het einde va·n het verenigingsjaar; 
c. royement door het bestuur, indien het lid heeft opgehouden aan de eisen voor het 
lidmaatschap bij statuten gesteld te voldoen; wanneer het lid zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ` . 
Een zodanig besluit dient vanwege het bestuur per aangetekend schrijven aan het 
betrokken lid kenbaar te worden gemaakt. Betrokkene kan tegen een zodanige beslissing 
in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 
 
11. Indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, is het bestuur bevoegd 
betrokkene tijdelijk uit zijn rechten te ontzetten. Van een besluit KDL tijdelijke ontzetting 
uit zijn rechten, verder te noemen "schorsing", wordt het betreffende lid ten spoedigste, 
doch uiterlijk binnen veertien dagen schriftelijk, met opgave van redenen en tijdsduur van 
schorsing, door het bestuur in kennis gesteld, met vermelding van de beroepsprocedure 
genoemd in artikel 5, punt 10C van de statuten. Gedurende de schorsingsperiode is het 
betrokken lid van zijn rechten vervallen verklaard, doch niet van zijn plichten ontslagen. 
 
 

BESTUUR 

 
Artikel 6 
 
1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit;  
a. een voorzitter, gekozen door stemgerechtigde leden. 
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van het bestuur en het Dagelijks 
Bestuur en van de Algemene Ledenvergadering 
b. minimaal vier leden, welks aantal voor ieder jaar op voorstel van het bestuur door de 
Algemene Vergadering wordt vastgesteld, doch de voorzitter medegerekend immers 
vormend een oneven aantal gekozen door stemgerechtigde leden. De functies van de 
bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement geregeld. De vervulling van deze 
functies wordt bij besluit van het bestuur geregeld. 
 
2. De onder 1. bedoelde leden van het bestuur treden om de drie jaren af op basis van 
een rooster, op te stellen door het bestuur. Zij zijn dan terstond herkiesbaar. Het bestuur 
is bevoegd een stemgerechtigd lid in een tussentijdse vacature te benoemen. Een 
zodanige benoeming dient door de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden goedgekeurd. Het aldus gekozen 
bestuurslid neemt dan op het rooster de plaats in van zijn voorganger.  
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3. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij een Dagelijks Bestuur, welks 
samenstelling wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 
 
 

VERTEGENVOORDIGING - FINANCIEEL BEHEER – VERSLAGGEVING 

 
Artikel 7. 
 
l. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Voorzitter, Secretaris 
en Penningmeester tezamen of hun door het bestuur benoemde plaatsvervangers. Zij 
kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Voor het 
aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van 
onroerende goederen, behoeft het bestuur machtiging van de Algemene Vergadering. 
 
2. De beschikking over gelden en andere eigendommen van de vereniging berust bij het 
bestuur. Met het dagelijks beheer dienaangaande is de penningmeester belast. ln 
afwijking met het in voorgaande lid bepaalde, volstaat voor handelingen met betrekking 
tot het dagelijks beheer de handtekening van de penning·meester. 
 
3. Jaarlijks, voor één april, doet het bestuur aan de leden van de gang van zaken in de 
vereniging in het algemeen en van de werkzaamheden van het bestuur in het bijzonder 
verslag. Hierbij zal zijn gevoegd een gespecificeerde jaarrekening, welke vooraf aan het 
onderzoek van een deskundige in de vorm van een commissie, zal zijn onderworpen. De 
bevindingen van deze commissie zullen eveneens ter kennis van de leden worden 
gebracht. 
 
 

ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 8. 
 
l. Het bestuur roept alle leden ter Algemene Vergadering op, zo vaak het dit nodig 
oordeelt, doch tenminste een maal per jaar. Het bestuur is tot bijeenroepen van de leden 
voor de Algemene Vergadering verplicht wanneer tenminste veertig stemgerechtigde 
leden, of indien dit minder is tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden, 
hierom verzoeken. Dit schriftelijk verzoek dient dan een opgave van de ter vergadering te 
behandelen onderwerpen te bevatten, eventueel aangevuld door het bestuur. wordt aan 
dit verzoek niet binnen vier weken na ontvangst door het bestuur gevolg gegeven, dan 
kunnen de verzoekers zelf een vergadering oproepen, in welke vergadering echter alleen 
met betrekking tot de in het schriftelijk verzoek opgegeven onderwerpen kan worden 
besloten. 
 
2. In de jaarlijkse Algemene Vergadering zal het gevoerde beheer in het afgelopen jaar 
aan het oordeel van de leden worden onderworpen. Goedkeuring van de in lid 3. van 
artikel 7. bedoelde verslag en de gespecificeerde jaarrekening strekt het bestuur tot 
décharge. 
 
3. De deelnemers aan de Algemene Vergadering hebben het recht aldaar het woord te 
voeren en voorstellen te doen.  
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BESLUITVORMING VAN DE LEDEN 

 
Artikel 9. 
De besluiten van de stemgerechtigde leden, worden, tenzij de statuten anders bepalen, 
bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Zij komen tot stand in een daartoe 
bijeengeroepen Algemene Vergadering. 
Over personen moet schriftelijk worden gestemd. Indien bij stemming over de benoeming 
van personen geen van hen de vereiste meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede 
vrije stemming gehouden. Mocht dan nog geen volstrekte meerderheid worden 
verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij deze tweede stemming 
de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Degene, die dan bij deze herstemming de 
meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Staken bij deze herstemming de stemmen, dan 
beslist het lot. 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Artikel 10. 
 
l. De Algemene Vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen. 
 
2. Hierin worden in ieder geval opgenomen alle besluiten die deze vergadering ingevolge 
deze statuten dient te nemen ter verdere regelingen van de in deze statuten daartoe 
aangeduide onderwerpen. 
 
3. Indien door het bestuur vaste commissies worden ingesteld, dienen de taak, de 
bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van deze commissies te worden geregeld in 
een Huishoudelijk Reglement. 
 
4. Gelijkelijk geldt, indien het besluit afdelingen binnen de vereniging in het leven te 
roepen. 
 
5. Het Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de wet. 
 
 

WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Artikel 11. 
 
Besluiten tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement kunnen alleen door 
de algemene ledenvergadering worden genomen. Deze dienen met tenminste drie-vierde 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen. 
Behoudens op voorstel van het bestuur kan tot zodanige wijze worden besloten: 
· op voorstel van tenminste vijftig stemgerechtigde leden, of 
· met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig 
zijn. 
Een voorstel tot wijziging en de inhoud daarvan moet tenminste veertien dagen voor de 
besluitvorming omtrent het voorstel op behoorlijke wijze ter kennis van de leden worden 
gebracht. 
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Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 
 
 
 

ONTBINDING 

 
Artikel 12. 
 
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een Algemene 
Ledenvergadering waarop tenminste drie-vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig 
is, en tenminste drie-vierde van deze stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren. 
Bij gebrek van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, 
tenminste acht dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van 
drie-vierde van het aantal uitgebrachte geldige Stemmen. 
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij 
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de 
liquidatie door het bestuur. 
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene 
Ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel van de 
vereniging zullen overeenstemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuten goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering Treech '42.op 18 maart 1988. 
Bekrachtigd door Notaris W.Versteeg op 11 januari 1989. 

 


