ZWEMVERENIGING ANIMO ROTTERDAM
STATUTEN VAN DE VERENIGING

A. Opgemaakt 1 Juni 1941 en goedgekeurd door de Bisschop van Haarlem op 11 Mei
1949

B. Herschreven

op 11 Februari 1982 en uitgereikt op de algemene vergadering 20
Januari 1983 voor akkoord gegeven

C.

Herschreven op 20 September 1994 en uitgereikt 26 september 1994 aan het
bestuur ter beoordeling en deze zijn met de aanvullingen op 17 Januari 1995 akkoord
gegaan

D. Uitgereikt op 30 Januari 1995 aan de medewerkers ter beoordeling en goedgekeurd
op de algemene jaarvergadering van 29 Januari 1996

Artikel 1 : DUUR
E. De vereniging is opgericht te Rotterdam op 1 Juni 1941 onder de naam R.K
Dameszwemvereniging ANIMO voor de duur van 29 jaar en 11 maanden en wordt
stilzwijgend verlengd

Artikel 2 : NAAM EN ZETEL
F. De vereniging draagt de naam Zwemvereniging ANIMO
Artikel 3 : DOEL
G. De vereniging stelt zich ten doel het elementair zwemmen te bevorderen
Artikel 4 : MIDDELEN
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

De zwemoefeningen te doen geschieden onder deskundige leiding
Het bieden van oefen gelegenheid
Het opleiden tot alle zwemvaardigheden
Van een overkoepelende sportorganisatie lid te zijn
Alle andere wettige middelen, welke voor dit doel bevorderlijk zijn
Samenwerking met andere verenigingen die het zelfde doel beogen

Artikel 5 : LEDEN
A.
B.
C.
D.

De vereniging bestaat uit:
Dagelijks bestuur, medewerkers evt. bestuur
Leden
Medewerkers worden op voorstel van het bestuur aangesteld om elementair
zwemles te geven of wekelijks andere diensten voor de vereniging te verrichten
Leden zijn zij die de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt en zich na een korte
proefperiode van 2 tot 4 weken als lid hebben laten inschrijven

Artikel 6 : LIDMAATSCHAP
A. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
B. Het lidmaatschap wordt schriftelijk of mondeling opgezegd bij de secretaris
C. Slecht gedrag van een lid of medewerker kan schorsing door het bestuur als gevolg
hebben
D. Alleen al door het aangaan van het lidmaatschap worden de dan geldende statuten
en het huishoudelijk reglement volledig aanvaard

Artikel 7 : BESTUUR en KASCONTROLECOMMISSIE
A. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen namelijk; Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester
B. Met een evt. bestuur heb je een 2de Voorzitter en 2de Penningmeester dan is het
totaal aantal bestuursleden vijf personen
C. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten
D. De bestuursleden worden door de medewerkers op de algemene jaarvergadering
gekozen
E. De Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester worden door de medewerkers in
functie gekozen
F. De evt. 2de Voorzitter en 2de Penningmeester worden eveneens door de
medewerkers in functie gekozen
G. De dagelijkse bestuursleden treden om de drie jaar volgens rooster af
H. De overige bestuursleden treden om de twee jaar af volgens rooster
I. Elk jaar treedt het lid dat het langst zitting heeft in het bestuur af
J. Alle leden zijn terstond herkiesbaar
K. De medewerkers kiezen op de algemene jaarvergadering een kascontrolecommissie
die bestaat uit drie personen
L. De kascontrolecommissie wordt gekozen voor drie jaar, elk jaar treedt het lid wat het
langst zitting heeft in deze commissie af, maar mag dan voor één jaar niet direct
herkozen worden

Artikel 8 : GELDMIDDELEN
A. Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden en
inschrijfgeld van de leden
B. Boetes
C. De hoogte van het inschrijfgeld en de contributies wordt vastgesteld door het
bestuur
D. Bestuur en medewerkers zijn van het betalen van contributie vrijgesteld

Artikel 9 : VERENIGINGSJAAR
H. Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Artikel 10 : VERGADERINGEN
A. Binnen drie maanden na 1 Januari wordt de algemene jaarvergadering gehouden met
alle medewerkers
B. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar en bepaald in deze vergadering
het beleid van de vereniging
C. Het bestuur brengt in de jaarvergadering verslag uit over de activiteiten van het
afgelopen jaar
D. De kascontrolecommissie ingesteld conform artikel 7 paragraaf K van de statuten
brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen
E. De kascontrolecommissie heeft recht op inzage van alle door haar gewenste
kasstukken
F. Goedkeuring door de algemene leden vergadering van het jaarverslag van de
penningsmeester verleend het bestuur decharge
G. Stemrecht hebben alleen de medewerkers en bestuur
H. Behalve de algemene jaarvergadering kan het bestuur nog een aantal vergaderingen
of bijeenkomsten uitschrijven

Artikel 11 : STATUTEN WIJZIGEN
A. Tot wijzigingen van de statuten kan alleen worden besloten door een algemene leden
vergadering waar ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, met
een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen
B. Is het hiervoor genoemde aantal personen niet aanwezig, dan wordt er na 8 dagen
een nieuwe vergadering uitgeschreven uiterlijk te houden 30 dagen na de eerste
vergadering. Op deze vergadering is de mogelijkheid tot statuten wijzigen aanwezig,
indien een meerderheid van 2/3 hierin toestemt ongeacht het aantal aanwezigen
C. Indien de statuten notarieel zijn opgemaakt treedt de statuten wijziging alleen in
werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt

Artikel 12 : BESLISSINGEN
•

In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur

Artikel 13 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT
A. Nadere bijzonderheden omtrent de werkzaamheden en de verhoudingen van de
bestuursleden, het beheer van de gelden en de bezittingen, het uitoefenen van het
stemrecht en verdere aangelegenheden, worden in het huishoudelijk reglement
omschreven
B. Het huishoudelijk reglement mag niets bevatten wat in strijd is met de statuten
C. Tot wijzigen van het huishoudelijk reglement kan alleen op de algemene leden
vergadering worden besloten

Artikel 14 : ONTBINDING VAN DE VERENIGING
A. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een
daartoe speciaal belegde algemene vergadering waarbij ten minste 2/3 van de
medewerkers aanwezig zijn, zich daar met een ¾ meerderheid daarvoor uitspreken
B. Bij gebrek van dit aantal medewerkers geldt het bepaalde in Artikel 11 paragraaf B zij
het dan met betrekking tot ontbinding
C. Het bestuur is daarna belast met de liquidatie van de vereniging
D. Een eventueel batig saldo, zal worden aangewend voor een door de algemene
vergadering te bepalen doel wat het meest met de doelstelling van de vereniging
overeenstemt

Artikel 15 : SCHORSING BESTUUR
A. Een algemene vergadering op verzoek van 2/3 van de medewerkers kan het bestuur
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht en wel krachtens een
gemotiveerd besluit, zulks nadat het bestuur de gelegenheid is geboden zich ter
vergadering te verantwoorden
B. Voor een zodanig besluit is een meerderheid vereist van 4/5 van de dan uitgebrachte
stemmen
C. Er dient dan wel een vervangend bestuur staande de vergadering gekozen te worden

