STATUTEN van de Zwemvereniging D.S.Z. te 's-Gravenhage.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam van: Zwemvereniging D.S.Z., hetgeen betekent Drie
Samenwerkende Zwemverenigingen.
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
ONTSTAAN EN DUUR
Artikel 2
1. De vereniging is op één juli negentienhonderd drieënzeventig ontstaan uit de Haagse Zwem- en
Polovereniging "Zwemmen Is Onze Sport", opgericht vijf mei negentienhonderd eenendertig, de
Zwemvereniging "Swift", opgericht achtentwintig september negentienhonderd zesendertig en de
Haagse Zwem- en Polovereniging "De Vrije Zwemmers", opgericht zeventien maart
negentienhonderd zevenendertig.
2. Per één januari negentienhonderd zevenennegentig sluit de Haagse Springclub “Joop Stotijn”,
opgericht vijfentwintig januari negentienhonderd vierenvijftig, zich hierbij aan. Onder gelijktijdige
toekenning van de naam “Joop Stotijn” aan de schoonspringafdeling van de vereniging die in haar
activiteiten gebruik maakt van de titel “Joop Stotijn”/DSZ.
3. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel de lichamelijke opvoeding en de sport, in het bijzonder de vier
zwemsporten, respectievelijk te bevorderen en te doen oefenen.
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het beschikbaar stellen van oefengelegenheid;
b. lichamelijke opvoeding en de sport te doen geschieden onder deskundige leiding;
c. het uitschrijven van, medewerken aan, of regelen en bevorderen van wedstrijden;
d. het geven van en medewerken aan demonstraties;
e. het verwerven en het daarna behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse
Zwembond (afgekort KNZB), gevestigd te Nieuwegein onder erkenning van de KNZB als enig
besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland;
f. alle andere middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.
Artikel 5
De vereniging is tevens aangesloten bij de kring 's-Gravenhage van de KNZB. Hetgeen in artikel 10
wordt gesteld ten aanzien van de KNZB geldt tevens voor de kring 's-Gravenhage van de KNZB.
INRICHTING
Artikel 6
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene ledenvergadering alsmede alle overige
personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering belast
zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. De organen van de vereniging, bedoeld in lid 1, hebben geen rechtspersoonlijkheid.
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LEDEN EN DONATEURS
Artikel 7
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door het bestuur als lid
zijn toegelaten.
2. De leden worden onderscheiden in:
a. gewone leden;
b. adspirantleden;
c. ereleden;
d. leden van verdienste.
3. Gewone leden zijn zij, die op een januari van het lopende jaar de leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt.
4. Adspirantleden zijn zij, die op een januari van het lopende jaar de leeftijd van zestien jaar nog
niet hebben bereikt.
5. Ereleden zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging - op voordracht
van het bestuur of van tenminste vijfentwintig gewone leden - als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd.
6. Leden van verdienste zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging als
zodanig door het bestuur zijn benoemd.
Artikel 8
Donateurs zijn zij, die door een jaarlijkse bijdrage de vereniging geldelijk steunen.
AANMELDING EN TOELATING
Artikel 9
1. Aanmelding voor het gewone - of adspirantlidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur op
een wijze zoals nader is geregeld in het huishoudelijk reglement.
2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten, dienen bij hun aanvraag een schriftelijke
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen.
3. Personen die door de KNZB levenslang zijn uitgesloten van het recht tot het deelnemen aan enige
activiteit dan wel het recht functies in de KNZB te bekleden, kunnen niet als lid van de vereniging
worden toegelaten.
4. Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating.
5. Ingeval van niet toelating door het bestuur zal op verzoek van de betrokkene door de
eerstvolgende algemene vergadering alsnog worden beslist.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 10
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 6 na te leven en de jurisdictie van de daarin vermelde organen
te erkennen;
b. zich jegens elkander en ten opzichte van de vereniging te gedragen naar hetgeen door
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;
c. de belangen van de vereniging en van haar organen, die van de KNZB en haar organen en
die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap
voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat.
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2. De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen, die in de vereniging een functie, welke
dan ook, bekleden, onderwerpen zich door de aanvaarding van hun lidmaatschap, aangeslotene
zijn of functie tegenover de KNZB aan dezelfde verplichtingen, waaraan de vereniging als lid van
de KNZB is of zal zijn onderworpen, daaronder begrepen mitsdien de verplichting de statuten en
reglementen van de KNZB 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 KNZB
en lid van de kring 's-Gravenhage voortvloeien of welke de KNZB in naam van zijn leden aangaat,
en zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak, de disciplinaire rechtspraak, de arbitraire
rechtspraak en de administratieve rechtspraak, zoals vastgelegd en nader geregeld in de daarop
betrekking hebbende reglementen van de KNZB, evenwel voor wat de door de KNZB en/of de
kring 's-Gravenhage in naam van zijn leden aangegane verplichtingen betreft slechts voorzover
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 KNZB de verplichtingen aan te gaan, als in dit lid omschreven.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 11
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging door het bestuur;
d. door ontzetting, die alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of
wanneer van de vereniging redelijkerwijze 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
een 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. In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging door het lid met onmiddellijke ingang voorts
geschieden binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of een besluit tot fusie is medegedeeld.
6. In afwijking van het lid 3 bepaalde kan opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang
plaats hebben, indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
langer te laten voortduren.
7. Behalve in geval van overlijden wordt 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 het lid betrokken is niet heeft afgewikkeld, de tenuitvoerlegging
van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen
rechten uitoefenen.
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GELDMIDDELEN
Artikel 12
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. inleggelden;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. opbrengst van eigen bezittingen;
e. subsidies;
f. alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
CONTRIBUTIE
Artikel 13
1. De leden zijn verplicht jaarlijks - op voorstel van het bestuur - een door de algemene
ledenvergadering vast te stellen contributie te betalen. De ereleden en leden van verdienste zijn
vrijgesteld van de betaling van contributie.
2. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit waarbij
de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uitsluiten.
3. Jaarlijks stelt de algemene ledenvergadering - op voorstel van het bestuur - de door de donateurs
te betalen minimum jaarbijdrage vast.
4. Jaarlijks stelt de algemene ledenvergadering - op voorstel van het bestuur - het inleggeld vast. 5.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
BESTUUR
Artikel 14
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, die door de
algemene ledenvergadering worden gekozen uit de leden. De algemene ledenvergadering kan
meer bestuursleden benoemen, met dien verstande dat de meerderheid van het bestuur uit
meerderjarige personen bestaat.
2. De voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester worden door de algemene
ledenvergadering in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur in
onderling overleg verdeeld.
3. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of tien stemgerechtigde leden
kandidaten worden gesteld volgens nader bij huishoudelijk reglement te stellen bepalingen.
4. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt het
niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te
doen voorzien.
5. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van drie jaar. Een aftredend
bestuurslid is terstond herbenoembaar.
6. Telkenjare treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster
en volgens nader bij huishoudelijk reglement te stellen bepalingen. Bij een tussentijdse vacature
neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 15
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of
ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag
eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid
schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
Statuut blad 4

c. door periodiek aftreden.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
1. De voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering
van de bestuursbesluiten.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, gene uitgezonderd. De in de
wet voorkomende mogelijke bevoegdheidsbeperkingen op dit punt gelden derhalve niet.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een
ander bestuurslid.
JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 18
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering - binnen vier maanden na afloop van het boekjaar op een algemene
ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste
drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De opdracht van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd.
6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt tot
decharge van het bestuur.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste tien jaar te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 19
1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of
wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. De leden worden tenminste veertien dagen van te voren schriftelijk onder opgave van de agenda
ter vergadering opgeroepen via de clubkrant of door middel van een convocatie.
3. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal stemgerechtigde
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte der stemmen in een
algemene ledenvergadering dan wel van tenminste vijfendertig stemgerechtigde leden, verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
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ledenvergadering bijeenroept, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veel gelezen dagblad.
4. In de vergadering bedoeld in artikel 18 lid 2 komen mede aan de orde:
a. de voorziening van vacatures in het bestuur;
b. de benoeming van de leden van de in artikel 18 lid 3 genoemde kascommissie, alsmede de
benoeming van leden van andere commissies;
c. de vaststelling van de jaarlijkse contributie, het inleggeld en de donatie;
d. de vaststelling van de begroting van het lopende verenigingsjaar.
Artikel 20
1. Alle leden (gewone leden, adspirantleden, ereleden en leden van verdienste), die niet geschorst
zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin ieder een stem, met
dien verstande dat het stemrecht van adspirantleden slechts kan worden uitgeoefend door een
der ouders of voogden, die als zodanig toegang hebben tot de algemene ledenvergadering.
2. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten vertegenwoordigen. Het
aantal stemmen door een persoon uit te brengen blijft beperkt tot drie.
Artikel 21
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn ontstentenis of belet
treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
BESLUITVORMING
Artikel 22
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van
de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Indien bij een
verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op
voorstel van de voorzitter of tien stemgerechtigde leden anders beslist. Blanco en niet juist
uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van de stemmen over personen wordt een
tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij staking van stemmen
over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 23
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts
worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene
ledenvergadering, met dien verstande dat bij het nemen van een besluit tot ontbinding van de
vereniging tenminste een/derde deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd moet zijn.
2. Is in de algemene ledenvergadering waarin een besluit tot ontbinding is voorgesteld het
voorgeschreven aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende
vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden,
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3.

4.

5.
6.

ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met tenminste twee/derde der geldige
uitgebrachte stemmen een besluit hierover worden genomen.
Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
Op de agenda van de algemene ledenvergadering dient het voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding te worden vermeld, alsmede de plaats waar het voorstel voor de leden ter inzage ligt.
De voorstellen tot wijziging van de statuten moeten tenminste vier weken voor de algemene
ledenvergadering schriftelijk aan de leden worden medegedeeld.
Een wijziging in de statuten behoeft de goedkeuring van de KNZB, zolang de vereniging lid van
de KNZB is.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan wel een door de algemene
ledenvergadering gemachtigd persoon bevoegd onder overlegging van een uittreksel uit de
notulen van de vergadering. De notariële akte dient binnen drie maanden na het genomen besluit
door de algemene ledenvergadering te worden opgemaakt.

Artikel 24
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de
vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
2. In de algemene ledenvergadering waarin tot ontbinding der vereniging wordt besloten, wordt
tevens met volstrekte meerderheid van stemmen besloten, welke bestemming aan de
eigendommen van de vereniging zal worden gegeven.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 25
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 26
Nadere bepalingen de vereniging betreffend zijn geregeld in het huishoudelijk reglement. Zij worden
vastgesteld en gewijzigd door een algemene ledenvergadering en mogen geen bepalingen bevatten
welke in strijd zijn met deze statuten of met de wet. Van het voornemen tot wijziging moet schriftelijk
worden kennis gegeven aan de leden.

INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGSREGISTER
Artikel 27
1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingenregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel
heeft en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte
bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
2. Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, de
voornamen en de woonplaats van de bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte kunnen
vertegenwoordigen.
SLOTBEPALING
Artikel 28
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1. In alle gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het
bestuur onder verantwoording op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
2. Deze statuten zijn geheel eensluidend met het aan deze akte gehechte ontwerp daarvan, waarop
de goedkeuring van de KNZB is verkregen blijkens een op dat ontwerp gestelde verklaring.
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