Statuten Groninger Motorboot Club

_______________________________________________________________

Heden, …, verschenen voor mij,
mr. Anko Nicolaas Harms, notaris met plaats van vestiging Groningen;
- …bestuurder…;
- …bestuurder…;
die verklaarden te handelen in hun hoedanigheid van gezamenlijk tot vertegenwoordiging bevoegde
bestuurders van de statutair te Groningen (feitelijk adres: 9713 AB Groningen, Eemskanaal 70)
gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Groninger Motorboot Club, ingeschreven in
het handelsregister beheerd door de Kamer van koophandel onder nummer 40023568;
gemelde vereniging hierna te noemen "de vereniging".
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden
VOORAF:
- dat de vereniging is opgericht op vijftien juli negentienhonderd tweeëntwintig;
- dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op negentien mei
tweeduizend tien verleden voor mr. A.]. Nielsen, notaris te Groningen;
- dat de leden van de vereniging, in vergadering bijeen te … op … , rechtsgeldig hebben
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, van welk besluit blijkt uit de van die
vergadering opgestelde notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht;
- gemelde statutenwijziging bij de onderhavige akte te willen effectueren;
waartoe de comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de vereniging voortaan wordt geregeerd
door de navolgende

STATUTEN
Naam, Zetel en Duur.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Groninqer Motorboot Club, bij afkorting genoemd GMC, en is
gevestigd te Groningen.
2. De vereniging, opgericht op vijftien juli negentienhonderd tweeëntwintig, is aangegaan voor
onbepaalde tijd.

Doel van de vereniging.
Artikel 2.
1. Het doel van de vereniging is:
a. het behartigen van de belangen van de leden, beoefenaars van de pleziervaart
b. het beschikbaar hebben en krijgen van vaste ligplaatsen voor de boten van de leden.
2. De vereniging tracht dit te bereiken door:
a. het aanbrengen en in standhouden van de nodige accommodatie waarbij een hoge mate van
zelfwerkzaamheid van de leden de kosten en de tarieven laag houden;
b. het organiseren van evenementen en opleidingen op sociaal, cultureel en educatief gebied zoals
cursussen Vaarbewijs, Marifonie en (jeugd)zeilen;
c. samenwerking met andere verenigingen en instellingen, die naar de aard van hun statuten en
werkzaamheid, soortgelijke doelstellingen nastreven of bevorderen;
d. het aanwenden van andere middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.
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Verenigingsjaar.
Artikel 3.
Het verenigingsjaar vangt aan op één maart en eindigt op de laatste dag van februari.

Leden.
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn in Nederland wonende natuurlijke personen die de leeftijd van
achttien jaren hebben bereikt en in Nederland gevestigde rechtspersonen, die door het bestuur
zijn toegelaten.
2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

Indeling leden en donateurs.
Artikel 5.
1. De vereniging kent:
a. Hoofdleden;
b. Partnerleden;
c. Ereleden; en
d. Donateurs.
2. Hoofdleden zijn leden die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt.
3. Partnerleden zijn leden die echtgeno(o)t(e) zijn van één van de hoofdleden.
Onder partnerleden worden tevens verstaan personen die duurzaam voor de wet
samenwonen met het hoofdlid.
4. Partnerleden hebben geen rechten en verplichtingen anders dan die aan hen door de
statuten, reglementen zijn toegekend en opgelegd.
5. Partnerleden zijn gevrijwaard van het betalen van contributie.
6. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering als
zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de
vereniging of doordat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
7. Ereleden hebben geen rechten en verplichtingen anders dan die aan hen door de
statuten zijn toegekend en opgelegd.
8. Ereleden zijn gevrijwaard van het betalen van contributie.
9. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich verbonden hebben de
vereniging met een jaarlijkse, door de algemene vergadering te bepalen minimum
bijdrage te steunen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Verkrijging van het lidmaatschap.
Artikel 6.
1. Personen en rechtspersonen die lid wensen te worden melden zich aan door inzending van een
ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
2. Het lidmaatschap treedt in werking op de dag waarop het bestuur de aanmelding heeft
geaccepteerd en zowel het entreegeld als de contributie is betaald.
3. Het bestuur mag een kandidaat het lidmaatschap weigeren met opgave van redenen.
4. Bij weigering tot verkrijging kan het lidmaatschap door het bestuur van de algemene

Groninger Motorboot Club - Statuten

Pagina 2

Statuten Groninger Motorboot Club

____________________________________________________________________________________

vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Rechten der leden.
Artikel 7.
1. Hoofdleden en Ereleden zijn bevoegd om de algemene vergadering bij te wonen en hebben
het recht van een stem.
2. Hoofdleden en Ereleden hebben het recht, voorstellen aan de algemene vergadering aan te
bieden. De voorstellen dienen schriftelijk te worden ingediend en duidelijk te worden
omschreven.
3. Uitsluitend hoofdleden de tenminste twee jaar als lid staan ingeschreven, kunnen als
bestuurslid worden gekozen.
4. Partnerleden zijn bevoegd om de algemene vergadering bij te wonen maar hebben geen
stemrecht.

Beëindiging van het lidmaatschap.
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Bij overlijden van een lid gaat het lidmaatschap over op diens
partner met wie -naar het oordeel van het bestuur- duurzame relatie bestaat. Het bestuur
geeft hiervan schriftelijk kennis. Als de partner te kennen geeft het lidmaatschap te willen
beëindigen geeft bestuur hieraan gevolg.
b. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Schriftelijke opzegging door de
vereniging geschiedt indien een lid niet langer voldoet aan de vereisten, door de statuten en
reglementen aan het lidmaatschap gesteld, of indien redelijkerwijs niet verlangd kan worden,
dat de vereniging het lidmaatschap laat voortduren. Van een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na ontvangen van de
kennisgeving beroep open dat op de eerstvolgende algemene vergadering moet worden
behandeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Schriftelijke opzegging door de vereniging
geschiedt indien een lid niet langer voldoet aan de vereisten, door de statuten en reglementen
aan het lidmaatschap gesteld, of indien redelijkerwijs niet verlangd kan worden, dat de
vereniging het lidmaatschap laat voortduren. Van een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na ontvangen van de
kennisgeving beroep open dat op de eerstvolgende algemene vergadering moet worden
behandeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
c. ontzetting na schorsing door het bestuur.
De betrokkenen wordt van een besluit tot schorsing, zowel als een eventuele ontzetting per
aangetekende brief in kennis gesteld.

Beëindiging donateurschap.
Artikel 9.
Het donateurschap eindigt door:
a. overlijden en indien het een rechtspersoon betreft doordat deze ophoudt te bestaan;
b. schriftelijke opzegging.
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Geldmiddelen.
Artikel 10.
1. De inkomsten van de vereniging worden verkregen uit entreegelden, contributies, liggelden,
donaties, erflatingen, legaten, schenkingen en subsidies, alsmede uit baten voortvloeiende uit
door de vereniging gehouden evenementen, bijeenkomsten en andere activiteiten.
2. De entreegelden, contributies, liggelden en donaties worden jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

Benoeming van het bestuur.
Artikel 11.
1. De bestuursleden van de vereniging worden gekozen en benoemd door de algemene
vergadering op voordracht van tenminste twintig leden of op voordracht van het bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie
hoofdleden.
3. Alle bestuursleden worden in functie gekozen en benoemd door de algemene vergadering
voor een termijn van drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar.
4. Een bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer door hen te benoemen, al dan niet
betaalde hulpkracht(en).
5. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden kan het bestuur een of meer leden verzoeken
de functie waar te nemen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering.
Artikel 12.
1. Het bestuur roept jaarlijks een algemene vergadering bijeen in maart of april en overigens zo
vaak als het dat wenselijk acht.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden is het
bestuur verplicht binnen zes weken een algemene vergadering bijeen te roepen.
3. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt schriftelijk en tenminste veertien
dagen van te voren met vermelding van de agenda.
4. Ingekomen geschriften van leden, bestemd voor behandeling in de algemene vergadering,
moeten drie dagen voor de vergaderdatum door de secretaris of een ander bestuurslid zijn
ontvangen. Genoemde geschriften dienen door het bestuur in de algemene vergadering te
worden gemeld en/of voorgelezen.
5. In de algemene vergadering van maart of april legt het bestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid en legt het beleid voor het lopende jaar voor aan de leden.
6. Tenminste dienen te worden gepresenteerd de volgende stukken:
a. de jaarcijfers van het afgelopen boekjaar. De jaarcijfers dienen te omvatten een
exploitatierekening, met de staat van baten en lasten;
b. een balans, waaruit de bezittingen en schulden blijken.
Het bestuur is verplicht, om bij oproeping voor deze algemene vergadering de jaarcijfers en
de begroting toe te zenden.
7. De algemene vergadering benoemt twee leden van de vereniging tot leden van de
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kascommissie en een tot plaatsvervangend lid, voor het lopende verenigingsjaar. De
voordracht kan zowel door het bestuur als door leden plaatsvinden. De kascommissie
controleert de genoemde boekhouding en beoordeeld de door het bestuur gepresenteerde
jaarcijfers en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering. De
commissie komt tenminste een maal per jaar bijeen.
8. De algemene vergadering kan het bestuur, bij meerderheid van uitgebrachte stemmen,
decharge verlenen met betrekking tot het gevoerde beleid en het financieel beheer.
9. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk en over zaken mondeling.
10. Besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij anders in de statuten is bepaald, bij
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Bevoegdheden van het bestuur.
Artikel 13.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door, hetzij het bestuur of door
twee gezamenlijk handelende bestuursleden in de functie van voorzitter, vicevoorzitter,
penningmeester of secretaris.
2. Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het aangaan van
leningen, het stellen van borgtochten en het instellen van een rechtsvervolging is de
goedkeuring van de algemene vergadering vereist met tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
3. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging en is belast met de uitvoering van de besluiten
van de algemene vergadering.

Ontslag uit de functie als bestuurslid.
Artikel 14.
1. De algemene vergadering heeft het recht om bestuursleden en/of het voltallige bestuur van
hun functie te ontslaan op grond van niet goed functioneren.
2. Het besluit tot onmiddellijk ontslag of ontslag op termijn kan genomen worden wanneer
tenminste twee/derde van de aanwezige leden daarvoor stemt.
3. Na het daartoe genomen besluit kan de algemene vergadering uit de hoofdleden,
bestuursleden kiezen die tot aan de eerstvolgende algemene vergadering zitting hebben.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 15.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle
onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook daar waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement.
Artikel 16.
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
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wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Besluiten, houdende verandering van de statuten en reglementen worden genomen met
twee/derde van de stemmen, nadat het voorstel door het bestuur of door tenminste twintig
stemgerechtigde leden schriftelijk is gedaan.

Ontbinding van de vereniging.
Artikel 17.
1. Het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen overeenkomstig artikel 16 van
deze statuten.
2. Na het besluit tot ontbinding blijft de vereniging bestaan voor zover dat tot vereffening der
zaken nodig is. Als liquidateur treden op twee door de algemene vergadering aan te wijzen
bestuursleden die zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een lid van de vereniging.
3. Bij besluit der ontbinding anders dan bij faillissement, zal door de algemene vergadering aan
het liquidatiesaldo een bestemming gegeven worden ten behoeve van de watersport met
inachtneming van hetgeen door de wet is bepaald.

Slotbepaling.
Artikel 18.
In gevallen, waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan, hen opgegeven en
toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en
vervolgens door mij, notaris, om …..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen.
-

ALV 02 mei 2018:
- artikel 2.1a.
- artikel 2.2a en artikel 2.2b.
- artikel 8a.
- artikel 11.3.
- artikel 12.6a en artikel 12.6b.
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