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 Naam en zetel 

1 Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam "Duikteam Koninklijke Militaire School". Zij is gevestigd te Weert.  

Doel en middelen 

2 Artikel 2. 

1. De vereniging heeft ten doel; 
a. Het beoefenen van de onderwatersport en hulpverlening onder water, - voor en door de leerlingen, gesteund 

door instructeurs en vaste staf van de Koninklijke Militaire School -, dit in de ruimste zin van het woord stimule-
ren. 

b. De leiderschapstraining en vorming van de leerlingen te ondersteunen. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het geven van leiding bij oefeningen en het stimuleren van de ontwikkeling der leden in verband met de onder-
watersport; 

b. Het leveren van een wezenlijke bijdrage in de vorming en ontwikkeling van de leidinggevende kwaliteiten van 
haar leden door zoveel mogelijk activiteiten door leerlinge – begeleid – te laten verzorgen; 

c. Het verkrijgen van materialen, nodig voor de beoefening van de onderwatersport, als ook het vormen en in 
stand houden van een bibliotheek betreffende de onderwatersport; 

d. Het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instanties in binnen- en buitenland, dit ter behar-
tiging der belangen van de onderwatersport in het algemeen en van de leden in het bijzonder; 

e. Het maken van geschikte propaganda voor de onderwatersport; 
f. Het organiseren van kampen, excursies, tochten, weekends, lezingen, voordrachten, filmavonden en het hou-

den en bezoeken van tentoonstellingen in verband met deze sport; 
g. Medewerking geven aan sub-marine, archeologische en biologische onderzoekingen; 
h. Alle andere wettige middelen. 

Duur 

3 Artikel 3.  

De vereniging is opgericht op heden. Vanaf de inwerkintreding van de onderhavige statuten is de vereniging 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Leden en begunstigers 

4 Artikel 4.  

1. De leden zin gewone leden of ereleden. Voorst kent de vereniging begunstigers. 
2. Gewoon lid is degene die, als leerling, instructeur of op enige andere wijze, werkzaamheden verricht of heeft verricht 

op de Koninklijke Militaire School dan wel door de algemene ledenvergadering als lid is toegelaten. 
3. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, o grond van 

de omstandigheden dat hij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt. 
4. Begunstiger is hij, die zich als zodanig bijhet bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. Hij steunt 

de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

5 Artikel 5.  

1. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat tenminste de voorlet-
ters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de contributieverplichting van belang zijn. Voor 
minderjarigen dient van toestemming door de wettelijk vertegenwoordiger te blijken. 
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2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten. 
3. De secretaris geeft van de beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat. 
4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de ken-

nisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. 
Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.  

Einde van het lidmaatschap 

6 Artikel 6.  

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. Door overlijden 
b. Door schriftelijke opzegging door het lid. Deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een 

opzeggingstermijn. 
c. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een op-

zeggingstermijn geschieden door het bestuur. 
d. Door ontzetting. Deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statu-

ten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting door de algemene 

vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna bedoeld. 
3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit 

met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep 
op de algemene vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. 

4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur 
voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep 
een algemene vergadering bijeen ter behandeling van het beroep. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om 
zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen. Indien het beroep onge-
grond wordt verklaard en indien de agenda van de betreffende vergadering geen andere punten bevat dan de ope-
ning, notulen van de vorige vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is betrokkene aanspra-
kelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het houden van de vergadering, tenzij de vergadering anders beslist. 

5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat 
hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij 
te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht. 

Schorsing 

7 Artikel 7.  

1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste 
drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten. 

2. Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing. 

Rechten en verplichtingen 

8 Artikel 8.  

1. Onverminderd het overigens bij wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht oom van de door het 
bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden 
overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder voorwaar-
den, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld. 

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen kan worden vastgesteld door de algemene verga-
dering. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast 
te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt. 

3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan. 
4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het 

jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaats vindt, de contributie geheel verschuldigd, tenzij het be-
stuur anders beslist. 

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten het door een lid verschuldig-
de, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penning-
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meester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagenbetaling moet plaatsvinden van het bedrag dat wel 
wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt. 

6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van betrokkene. De invordering van gelden 
met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens 
bestuursbesluit. 

9 Artikel 9.  

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden 
rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. 

Bestuur 

10 Artikel 10.  

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het 
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging zijn ver-
kiesbaar als bestuursleden. Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn. De bestuursleden worden be-
noemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. 

2. Jaarlijks treedt tenminste één van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het be-
stuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkies-
baar. 

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van 
aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter en ander tijd-
stip voorstellen. 

4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 
5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht 
van het bestuur wordt bij de oproeping medegedeeld. Een voordracht van tien of meer leden moet vóór de aanvang 
van de vergadering schriftelijk worden ingediend. 

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitge-
brachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waarbij tenminste twee/derde van de leden verte-
genwoordigd is. 

6. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering, overeenkomstig het vorig lid, de opgemaakte 
voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 

7. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop 
van die termijn. 

8. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde van 
het lidmaatschap houdt tevens n het einde van het bestuurslidmaatschap. 

9. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. 
10. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering gehouden ter vervulling 

daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen 
algemene vergadering. 

11. Zonder machtiging van de algemene vergadering is het bestuur niet bevoegd tot het afsluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids-
stelling voor een schuld van een derde verbindt. 

11 Artikel 11.  

1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taal doen bijstaan door 
adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd. 

2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene vergadering 
bekend gemaakt. 
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Commissaris 

12 Artikel 12.  

1. De commissaris van de vereniging wordt door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd benoemd. Tot com-
missaris is uitsluitende benoembaar de commandant van de Koninklijke Militaire School te Weert. De commissaris 
treedt af uiterlijk op het tijdstip waarop hij zijn functie als commandant van de Koninklijke Militaire School te Weert 
neerlegt. 

2. De commissaris is bevoegd alle stukken en bescheiden van de vereniging te controleren, zich alle waarden van de 
vereniging te doen vertonen en alle ruimten, welke de vereniging in gebruik heeft te betreden. 

Vertegenwoordiging 

13 Artikel 13.  

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegen-
woordigd door het bestuur. 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, bij 
voorkeur de voorzitter, de secretaris en/of penningmeester. 

Bestuursvergaderingen 

14 Artikel 14.  

1. De voorzitter bepaald waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplciht deze bijeen te 
roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. 

2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van 
twee bestuursleden. 

3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het 
bestuur anders besluit. 

4. Bij het staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 
5. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de 

besluitenlijst wordt door het bestuur vastgesteld. 
6. De commissaris heeft het recht van veto over alle besluiten genomen door het bestuur. 

Algemene vergadering 

15 Artikel 15.  

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering 
gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonder-
lijk verlengen. 

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op 
schriftelijk verzoek van tenminste tien leden dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van 
de stemmen in de algemene vergadering uit te brengen. 

3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voor-
stellen te doen. 

4. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. 
5. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe 

aangewezen persoon notulen opgemaakt die door de voorzitter en de notulist worden ondertekend na vaststelling 
door de algemene vergadering. 

6. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. 
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Agenda van de algemene vergadering 

16 Artikel 16.  

1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: 
a. Verkiezing van de bestuursleden; 
b. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar; 
c. Rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd; 
d. Verslag van bevinden van de kascommissie; 
e. Benoeming kascommissie. 

2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van 
hetgeen in dit artikel is bepaald. 

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, of zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van 
de stemmen in de algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda 
te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen vóór de algemene vergadering, de dag van 
ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. 

4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen vóór de hiervoor bepaalde dag, dan kan 
het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk 
onverwijld schriftelijk mededeling aan de leden. Heeft een zodanige mededeling niet plaatsgevonden, dan kan de 
algemene vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen. 

5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de agenda van de eerstvolgende 
algemene vergadering moeten worden geplaatst. 

6. De commissaris kan punten voor de agenda inbrengen. Het bestuur dient deze punten op de agenda te plaatsen 
met inachtneming van de tijdspanne aangegeven in punt 3. 

7. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging worden ontvangen tenminste dertig dagen 
vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en en van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in 
lid 4 is in dat geval niet van toepassing. Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen. 

Oproeping ter algemene vergadering 

17 Artikel 17.  

1. Algemene vergaderingen worden door zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke ken-
nisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en verga-
dering niet meegerekend. 

2. De kennisgeving bevat de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda, behou-
dens het bepaalde in artikel 16 lid 4. 

3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 15 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is bepaald in lid 1 van artikel 17. 

4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het vorige lid is bedoeld, 
kunnen zij de vergadering bijeen roepen bij advertentie in een te Weert en omgeving veelgelezen dagblad. 

Besluitvorming in de algemene vergadering 

18 Artikel 18.  

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de 
wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemen vergadering 
anders besluiten. 

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meer-
derheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op 
zich verenigden. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot. 

4. De commissaris heeft het recht van veto over alle besluiten genomen door de algemene ledenvergadering, en kan 
een dwingend advies geven aan het bestuur van de vereniging. 
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Statutenwijziging 

19 Artikel 19. 

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid 
van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig 
zijn. De commissaris dient in te stemmen met de wijziging. 

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statuten wijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aan-
wezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan 
dertig dagen na de eerste. 

3. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge-
daan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wij-
ziging 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, tenzij de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen in de 
agenda voor de betreffende vergadering. 

4. De bepalingen de behandeling in deze statuten, die reeds op grond van een dwingende wetsbepaling van toepas-
sing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar. Zodanige bepalingen komen voor in artikel 6; artikel 15 leden 1, 2 en 3; ar-
tikel 16 lid 1; artikel 19 leden 3 en 5. 

5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

Ontbinding 

20 Artikel 20.  

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande, dat de daar vermelde meerderheid van twee/derde van de stemmen voor het onderhavige artikel wordt 
gewijzigd in een meerderheid van drie/vierde van de stemmen, alsmede dat de in het vorige artikel vereiste aanwe-
zigheid van tenminste de helft van de leden voor het onderhavige artikel wordt gesteld op vier/vijfde van de leden. 

2. In geval van ontbinding wordt bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering 
met instemming van de commissaris. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 3 eveneens van toe-
passing. 

 
Getekend op 14 juli 1998 te Weert 
Notaris Mr. W.A.M. van Gorp 
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