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STATUTENWIJZIGINGSTATUTENWIJZIGINGSTATUTENWIJZIGINGSTATUTENWIJZIGING    
 
Heden, achttien februari tweeduizend negen,  
verschenen voor mij, mr. Jan Smit, notaris te Wageningen: 
1. de heer Jonas Writster Papenborg, wonende 6701 BG Wageningen, Walstraat 38, 

geboren te Emmen op twee en twintig juni negentienhonderd acht en tachtig, 
zich legitimerende door middel van zijn Nederlandse Identiteitskaart nummer 
IE2224596, ongehuwd en geen geregistreerd partner; 

2. de heer Johannes Paul van Schayck, wonende 6709 PG Wageningen, Marijkeweg 
26-B1009, geboren te Nijmegen op acht mei negentienhonderd zeven en 
tachtig, zich legitimerende door middel van zijn paspoort nummer NF9237186, 
ongehuwd en geen geregistreerd partner; 

te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en 
vlootcommissaris van de statutair te Wageningen (feitelijk adres: Bornsesteeg 2, 
6708 PE Wageningen) gevestigde Vereniging: Wageningse Studentenzeilvereniging 
Aquacadabra, hierna ook te noemen: "de Vereniging", ingeschreven in het 
handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland 
onder nummer 40123940 en als zodanig deze Vereniging ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigend op grond van na te noemen besluit. 
INLEIDING 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 
dat de Vereniging is opgericht op negentien mei negentienhonderd acht en tachtig; 
dat de Statuten van de  Vereniging zijn vastgelegd bij akte die op negen maart 
negentienhonderd negen en tachtig is verleden voor mr. L. de la Rambelje, destijds 
notaris te Wageningen; 
dat de Statuten van de Vereniging nadien partieel zijn gewijzigd bij akte die op acht 
en twintig augustus negentienhonderd een en negentig is verleden voor genoemde 
oud-notaris De la Rambelje; 
dat bij vergadering gehouden op vijf februari tweeduizend negen door de Algemene 
Ledenvergadering met inachtneming van de huidige Statuten is besloten de Statuten 
van deze Vereniging geheel te wijzigen, waarbij aan de verschenen personen 
volmacht is gegeven een en ander bij notariële akte te effectueren.  
Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht document. 
Uitvoering gevend aan het vorenstaande verklaarden de verschenen personen dat de 
Statuten van gemelde Vereniging als volgt geheel worden gewijzigd: 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1.Artikel 1.Artikel 1.Artikel 1.    
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De Vereniging draagt de naam: WageningseWageningseWageningseWageningse Studenten Zeilvereniging Aqua Studenten Zeilvereniging Aqua Studenten Zeilvereniging Aqua Studenten Zeilvereniging Aqua, bij 
afkorting te noemen: WSZV AquaWSZV AquaWSZV AquaWSZV Aqua, hierna aangeduid als: "Aqua". 
De Vereniging is opgericht op negentien mei negentienhonderd achtentachtig en is 
gevestigd te Wageningen. 
DOEL 
Artikel 2.Artikel 2.Artikel 2.Artikel 2.    
1.    De Vereniging heeft ten doel de beoefening en de bevordering van de zeilsport 

en het versterken van de verenigingsband door en onder haar leden. 
2. Zij tracht dit te bereiken door: 
 a. het organiseren van verscheidene activiteiten waarin de zeilsport beoefend 

wordt, waaronder zeildagen, -weekenden of -weken, -tochten  
  en -wedstrijden; 
 b. het huren of verkrijgen van zeilboten waarin de leden, met inachtneming 

van de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde regels, de zeilsport 
kunnen beoefenen; 

 c. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, en het geven van 
voorlichting aan leden door middel van instructies en lessen; 

 d. het samenwerken met andere verenigingen, organisaties en personen die 
een bevorderlijke invloed hebben op Aqua; 

 e. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
DUUR EN VERENIGINGSJAAR 
Artikel 3.Artikel 3.Artikel 3.Artikel 3.    
1. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar loopt, evenals het financiële boekjaar, van één januari tot en 

met eenendertig december van hetzelfde jaar. 
LIDMAATSCHAP 
ArArArArtikel 4.tikel 4.tikel 4.tikel 4.    
1. De Vereniging kent leden en reünisten. 
2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in Artikel 5 

bepaalde en die in het bezit zijn van een sportkaart uitgegeven door het 
Universitair Sportcentrum De Bongerd van de Wageningen Universiteit. 

3. Reünisten zijn oud-leden van Aqua die nog betrokken willen zijn bij Aqua. 
Reünisten kunnen minimaal één keer per jaar samenkomen op een door het 
Aqua-Bestuur of de Aqua-leden georganiseerde activiteit.  

4. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata, adressen, e-
mailadressen en telefoonnummers van alle leden en oud-leden, inclusief 
reünisten vermeld staan. Daarnaast worden van de leden en reünisten de bank- 
of girorekeningnummers bijgehouden in dit register. Tenslotte worden van alle 
leden de gegevens vermeld die nodig zijn om de sportrechten te verifiëren. 

Artikel 5.Artikel 5.Artikel 5.Artikel 5.    
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1. Als lid kan men toegelaten worden nadat men een lidmaatschapsformulier bij de 
Secretaris heeft ingediend. Het Bestuur beslist over toelating. Indien het Bestuur 
besluit de kandidaat niet toe te laten, geeft de Secretaris onverwijld kennis aan 
de kandidaat onder opgave van reden(en). Indien een kandidaat in eerste 
instantie niet is toegelaten, kan hij/zij binnen veertien dagen na ontvangst van 
de kennisgeving een beroep doen op de Algemene Ledenvergadering. Het 
beroep moet schriftelijk ingediend worden bij de Secretaris. Indien de persoon 
door het Bestuur niet wordt toegelaten, kan de Algemene Ledenvergadering in 
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, 
mits deze toelating in overeenstemming is met de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Artikel 6.Artikel 6.Artikel 6.Artikel 6.    
Het Bestuur is bevoegd een lid of reünist te schorsen voor een periode van ten 
hoogste drie maanden in geval het lid of de reünist in strijd handelt met zijn 
lidmaatschapsverplichtingen of in geval van  handelingen en/of gedragingen die het 
belang van de Vereniging in ernstige mate schaden.  
Gedurende de periode dat het lid of de reünist is geschorst, kunnen de aan het 
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Wel kan hij/zij binnen 
veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving een beroep doen op de Algemene 
Ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk ingediend worden bij de Secretaris.  
Artikel 7.Artikel 7.Artikel 7.Artikel 7.    
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. overlijden van het lid; 
 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging namens de Vereniging; 
 d. ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door een schriftelijke 

kennisgeving of kennisgeving via e-mail aan de Secretaris met opgave van 
reden(en). De Secretaris is verplicht de ontvangst daarvan binnen acht dagen 
schriftelijk of per e-mail te bevestigen.  

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan geschieden door 
het Bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier 
weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, na drie 
maanden niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging 
heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de 
vereisten welke te eniger tijd door de Statuten voor het lidmaatschap gesteld 
mochten worden. De opzegging door het Bestuur kan onmiddellijke beëindiging 
van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de 
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Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt steeds schriftelijk of per e-mail met opgave van reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid 
handelt in strijd met de Statuten en/of reglementen, en/of de Vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het 
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in 
kennis stelt. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de 
reden of oorzaak, eindigt, blijft de bijdrage voor dat verenigingsjaar door het lid 
verschuldigd, tenzij het Bestuur anders besluit. Indien een lid het lidmaatschap 
wil opzeggen bij Aqua, dient dit vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe 
financiële boekjaar te geschieden. Vindt deze opzegging op 1 december of 
daarna plaats, dan is de persoon opnieuw lid voor het daaropvolgende financiële 
boekjaar. 

6. Een lid kan zich door opzegging van zijn/haar lidmaatschap niet onttrekken aan 
aangegane verplichtingen van geldelijke aard jegens de Vereniging. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Artikel 8.Artikel 8.Artikel 8.Artikel 8.    
1. Leden hebben het recht om van de door het Bestuur aan te wijzen faciliteiten en 

eigendommen van de Vereniging gebruik te maken, mits dit wordt toegelaten 
door de Wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de 
hoogte door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld. 

3. Het Bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële 
verplichtingen moet worden voldaan. 

4. Personen van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd 
of personen die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of 
de schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd, 
tenzij het Bestuur anders besluit. 

5. De (overige) rechten en verplichtingen van de leden zijn vastgesteld in het 
Huishoudelijk Reglement. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 9.Artikel 9.Artikel 9.Artikel 9.    
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de contributies van de leden, 
bijdragen van reünisten, eventuele  verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en 
schenkingen, subsidies, sponsorgeld, prijzengeld en eventuele andere baten.  
BESTUUR 
Artikel 10.Artikel 10.Artikel 10.Artikel 10.    
1.    Het Bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Het aantal bestuurders wordt 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Indien het aantal bestuurders 
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onder de drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd tot het behandelen van 
lopende zaken. Het Bestuur is echter dan verplicht zo spoedig mogelijk 
personen te vinden voor de vacante functies en een Algemene Ledenvergadering 
te organiseren om deze personen te installeren. 

2. Bestuurders worden gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering 
uit een door het Bestuur en/of leden gestelde lijst kandidaten. Enkel leden zijn 
verkiesbaar tot bestuurder. 

 Het Bestuur wijst uit zijn midden een Voorzitter, een Secretaris en een 
Penningmeester aan, die het Dagelijks Bestuur vormen. Indien er voldoende 
personen beschikbaar zijn, wijst het Bestuur uit zijn midden ook personen aan 
voor overige bestuursfuncties. 

 De wijze van verkiezing, aftreding en/of vervanging van bestuurders wordt nader 
in het Huishoudelijk Reglement geregeld.  

3. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan indien 
zij daartoe voldoende motieven heeft. Voor een besluit daartoe is een 
meerderheid vereist van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
besluit tot ontslag eindigt van rechtswege door verloop van die termijn. 

4. Elke bestuurder treedt uiterlijk vijf kwartalen na zijn benoeming af. De 
aftredende is terstond herkiesbaar. 

Artikel 11.Artikel 11.Artikel 11.Artikel 11.    
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. 
 Alle bestuurders zijn bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen. 
2. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
worden gedaan. 

3. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
Vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 
verbindt. 

4. Het Bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit 
geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

5. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen duidelijk te omschrijven besluiten van het 
Bestuur – andere dan die bedoeld in lid 2 – worden vastgelegd die aan de 
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering zijn onderworpen.  

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep 
worden gedaan. 
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6. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter of twee bestuurders dit nodig 
oordelen. Het Bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als tenminste 
de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders daarbij aanwezig is. Iedere 
bestuurder is bevoegd zich door een schriftelijk gemachtigde medebestuurder 
te doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurder maximaal 
een andere bestuurder kan vertegenwoordigen.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 12Artikel 12Artikel 12Artikel 12. 
1. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene 

Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. De agenda van de 
jaarvergadering bevat tenminste de volgende onderwerpen: 

 a. notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering; 
 b. jaarverslag door het Bestuur van het afgelopen boekjaar; 
 c. financiële afrekening van het afgelopen boekjaar; 
 d. verantwoording door het Bestuur over het beleid zoals in het afgelopen 

boekjaar gevoerd; 
 e. vaststelling van de begroting; 
 f. plannen voor het nieuwe bestuursjaar; 
 g. vaststellen van de lidmaatschapsgelden voor leden en reünisten; 
 h. uitreiking cadeau aan actieve leden; 
 i. décharge, verkiezing en installatie van bestuurders. 
2. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen 

voor de jaarvergadering, een kascontrolecommissie van tenminste twee leden, 
die geen deel uitmaken van het Bestuur, tot onderzoek van de rekening en 
verantwoording over het laatst verstreken boekjaar aan het Bestuur.  

3. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de 
afrekening strekt het Bestuur tot décharge. 

Artikel 13.Artikel 13.Artikel 13.Artikel 13.    
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur met 

inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt 
door een aan alle leden te zenden schriftelijke of elektronische mededeling of 
door middel van een aankondiging in het verenigingsorgaan. 

2. Naast de in Artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene 
Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de Voorzitter of het 
Bestuur dit wenselijk acht. Tevens kan een Algemene Ledenvergadering worden 
bijeengeroepen zo dikwijls als wenselijk wordt geacht door tenminste een tiende 
van het aantal leden, indien zulks schriftelijk of per e-mail met opgave van de te 
behandelen onderwerpen wordt verzocht. 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is het Bestuur 
verplicht tot het beleggen van een Algemene Ledenvergadering binnen een 
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termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping 
binnen veertien dagen nadat dit door het Bestuur werd ontvangen, geen gevolg 
wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan 
op de wijze waarop het Bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeenroept. 

Artikel 14.Artikel 14.Artikel 14.Artikel 14.    
1. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, 

zodat niet in aanmerking komen onthouding van stemmen. 
2. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft 

daar een stem. Ieder lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een 
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, met dien verstande dat een lid 
maximaal een ander lid kan vertegenwoordigen.  

3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door 
de Secretaris aangetekend in het notulenboek; daarnaast wordt er melding van 
gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.  

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op 
voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, voor zover de Statuten niet anders bepalen. 
Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan het eerste gehele getal boven de 
helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen of 
het niet behalen van een volstrekte meerderheid wordt de stemprocedure 
herhaald, waarbij de mogelijkheid tot blanco stemmen vervalt. Indien wederom 
de stemmen staken, zal het Bestuur een nieuwe Algemene Ledenvergadering 
uitschrijven, die binnen vier weken plaatsvindt en waarop de stemming 
nogmaals plaats zal vinden. 

 Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die 
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden waarbij 
diegene(n) die het minste aantal stemmen verkregen heeft (hebben) niet meer 
meedoet (meedoen), tenzij dat zou betekenen dat er minder dan twee personen 
over blijven.  

 Indien bij deze stemming nog steeds niemand de volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt deze procedure herhaald 
totdat iemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
heeft, of totdat: 

 a. de stemmen staken. In dat geval wordt de stemprocedure herhaald, waarbij 
de mogelijkheid tot blanco stemmen vervalt. Indien wederom de stemmen 
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staken, zal het Bestuur een nieuwe Algemene Ledenvergadering 
uitschrijven, die binnen vier weken plaatsvindt en waarop de stemming 
nogmaals plaats zal vinden. 

 b. in twee opeenvolgende stemmingen exact dezelfde stemresultaten behaald 
worden. In dat geval wordt de stemprocedure herhaald waarbij de 
mogelijkheid tot blanco stemmen vervalt. Indien wederom in twee 
opeenvolgende stemmingen exact dezelfde stemresultaten behaald 
worden, zal het Bestuur een nieuwe Algemene Ledenvergadering 
uitschrijven, die binnen vier weken plaatsvindt en waarop de stemming 
nogmaals zal plaatsvinden. 

Artikel 15.Artikel 15.Artikel 15.Artikel 15.    
1. De Voorzitter van de Vereniging leidt de Algemene Ledenvergadering. Bij 

zijn/haar afwezigheid of ontstentenis zal het Bestuur de Voorzitter van de 
vergadering aanwijzen.  

2. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de Secretaris 
of door een door de Voorzitter aangewezen lid van de Vereniging notulen 
gehouden. 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING 
Artikel 16.Artikel 16.Artikel 16.Artikel 16.    
1. Wijziging van de Statuten of ontbinding van de Vereniging kan slechts plaats 

hebben na een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe wordt 
opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de Statuten, 
respectievelijk ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld. De termijn 
voor de oproeping moet tenminste veertien dagen bedragen. 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor 
de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, aan alle leden toezenden.  

3. Tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Vereniging kan slechts 
worden besloten door een Algemene Ledenvergadering met tenminste een twee 
derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, zoals bedoeld 
in Artikel 14 lid 1.  

 Iedere bestuurder is bevoegd tot ondertekening van de voor de statutenwijziging 
vereiste notariële akte.  

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het Bestuur. 

5. 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 overeenstemmen.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
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Artikel 17.Artikel 17.Artikel 17.Artikel 17.    
1. De Algemene Ledenvergadering kan in het Huishoudelijk Reglement nadere 

regels geven betreffende onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst 
voorkomt. 

2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of 
die in strijd zijn met de bepalingen van de Wet of van de Statuten. 

WAARVAN AKTE is verleden te Wageningen op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is 
aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen 
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 te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de 
akte voortvloeien. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 


