
OPRICHTING VERENIGING

Heden de twintigste september negentienhonderdnegenennegentig, verklaren:

l. de heer Pieter Johan Leerinh góoren te Dordrecht op 3 maart 1963, wonende te Almere, Krokusstraat 39,

@ostcode l33E TB) ongehuwd,

Z. mewouw Jacolina M4gdalena de Vries-Scheffers, geboren te Amsterdam op 20 september 1949, wonende te

Almere, Joris Ivenslaan 5, @ostcode 1325 LV)' gehuwd,

3. de heer Karel van den Bosctt góoren te Amsterdam op 19 augustus 1959, wonende te Almerg J.B.

Schuilstraat I l, (Postcode l32l KM), gehuwd,

bij deze een vereniging in het leven te ro€p€n om daarvoor de navolgande statuten vast te stelleÍL

NAAIV{. ZETEL EN DUUR.
Artikel l.
1.1 De vereniging draagt de naam: AQUA BUBBLEMAKER CLUB'

1.2 De vereniging is gevestigd te Almere-

1.3 De vereniging is opgericht op 20 september 1999 en Ínngegaan voor onbepaalde tijd.

1.4 Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

DOEL.
Artikel2.
Z f O" vereniging stelt zich teÍr doel de leden in de gelegenheid te stellen gezamenlijk de onderwatersport

(al dan nia met perslucht) te beoefenen en te bevorderen.

Z 2 àe vereniging erkent PADI als enige organisatie van de onderwatersportbeoefenaren, naar binnen eÍl rutar

buiten.
2.3 De vereniging tracht het doel te bereiken door:

Z 3.1 -maatregelen te nemen om als vereniging de regels en standaards volgens PADI na te leven;

2.3.? -de doelstellingeÍr van PADI te veÍbreiden;

2.3.3 -het bevorderen van de kennis, geoefendheid en duikveiligheid;

2.3.4 -het verstrekken van inlichtingen ten dienste van de onderwatersport,

2.3.5 -het bevorderen van het behoud en zo mogelijk veóetering van het milian waarin de onderwatersport;

beoefend wordt, alsmede het stimuleren en zo mogelijk assisteren bij onderzoek dienaangaande.

LEDEN.
Artikel 3.

3.1 trden zijn natuurlijke personen, die:

3. l. I zich als zodanig 6ij tret bestuur hebben aangerneld en door het besnrur als zodanig zijn aanvaard;

3.1 .Z door het bestuur zijn uitgenodigd toe te feden als lid en die deze uitnodiging hóben aanvaard-

3 2 Het bestuur is bevoegd de toelating tot het lidmaatschap te weigeren:

3 2.1 aan degene, die ten aanzien van een andere (duik)vereniging nog niet aan zijn financiële verplictrtingen

heeft voldaan;

32.2aandegene'wienietinhetbezitisvaneengeldigPADIbrevet;
3 2. I aan d{ene, die op de overige, door het bestuur te bepalen redenen in het belang van de vereniging, het

lidmaatschap dient te worden geweigerd'

3.3 Leden zijn verPlicht:

3.3.1 zich te-onderwerpen aan de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement en andere

reglemeatar van de vereniging vooÍzover niet reeds hierin begreperL de daartoe strekkeÍlde bepalingen

van de wet;

3 3.2 tot het voldoen van financiële bijdragen welke worden vastgelegd in een daartoe strekkend reglemant,

dat op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering is aanvaard met een meerderheid van tenminste

fwee/derde der geldig uitgebrachte stemÍnen;

3 3.3 de belangen u"n-peot of van zijn organen en van de onderwatersport in het algemeen niet te schaden,

3.4 Elk lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan.
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EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel4.
4.1 Het lidmaatschap eindigt door:
4.1.1 opzegging door het lid;
4.1.2 opzegging namens de vereniging door het bestuur;
4.1 .3 royeÍnent namens de vereniging door het bestuur,
4.1.4 overlijdan van het lid.
4.2 Opzagtng van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende jaar geschieden

door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weke4 wam€er het lid,
na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aanganaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingenjegens de vereniging heeft voldaan ofwanneer het lid heeft opgehouden te voldoen
aan de vereisten welke te eniger door de statwen voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De
opzryiÍtg door het bestuur kan onmiddellijke beeindiging van het lidmaaschap ten ganolg hób€Ír,
wanneer redeJijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaAschap te laten voortduren. De
opzegging geschiedt steeds sctniftelijk met opgave van rcdan(en).

4.3 Royement uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd
handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen als bedoeld in artikel 3, of de op onredelijke wijze
benadeelt, ofdoor handelingen ofgedragingen welke het belang van de vereniging in ernstige mate heeft
geschaad. Het besnrur stelt het betrokken lid ten spo€digste van het besluit, met opgave van reden(an), in
kennis.

4 4 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

4 5 Opzeggtng door het lid kan slechts geschieden aan het einde van het boekjaar eÍt met inachtneming van een
termijn van vier weken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur.

BESTUTIR.
Artikel5.
5 I Het bestuur bestaat uit eer voorzitter er twee of vier andere bestuursleden, waarvan deel uitmaken een

penningmeester, een secretaris en een evenementencommissie.

5.2 De bestuursleden worden in personen door de algemene ledenvergadering benoemd met absolute
meerderheid der geldig uitgórachte stemmen.

5.3 Kandidafen voor de functie van bestuursLid kunnen worden voorgedragen door:
5.3. l. het besnrur van de vereniging;
5.3.2. tenminste vijf leden van de vereniging mits deze kandidatuur tenminste twee maanden voordat de

ledenvergadering zal plaatwindan, sctniftelijk is ingediend bij het besnrur.
5.4 Tot bestuursleden kunnen worden gekozen:
5.4.1 leden der vereniging; die de leeftijd van eenentwintig (21) jaar hebben bereih.
5.5 Het bestuur heeft zitting:
5 .5 . 1 tot op de jaarvergadering waarop andere kandidaten voor de betrokken functies zijn gesteld en door de

ledenvergadering daarvoor zijn benoemd;

5.5.2 tot op de algemene vergadering waaÍop zij hun funaie neerleggen;

5.5.3 tot op de algemene vergadering waarop zij door de vergadering van hun functie worden ontheven.
5.6 Bij tussetrtijds aftreden van bestuursledetr is het bestuur bevoegd tot het tijdstip van de eerstkomende

algemene vergadering de werkzaamheden van de opengevallen functie tijdelijk door iemand anders te laten
vervullal die geen bestuurstd hoeft te zijn.

5.7 Bij tussentijds aftreden van de voorzitter wordt deze tot de eerstkomende algemene ledenvergadering
veÍyangeÍl door de vice-voorzitter.

5.8 In ha bestuur verdelen de bestr.rursleden hun functies en taakverdelingen in onderling ovedeg. Tenminste
eén der bestuursleden zal als vice-voorzitter worden Írangewezen.

VERTEGENWOORDTGING EN BEVOEGDHEID,
Artikel6
6 1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
6.1.1 het bestuur;
6 1.2 de voorzitter,
6 I 3 hr/ee bestuursleden gezamenlijlq mits één van hen de functie van secretaris of penningmeesteÍ vervult.



6.2 Het b6tuur is niet baroegd overeeokomstcn te duiten tot ha kopen, vervroemd€Ír of buqraren 
'uan

regig€Ígpcd€ra, noch tot hcf sluitcír ran ovprpenkomgelr, waartÍj de rrereniging zió als borg of
hoofitdijk raedeschrldenrrr, zich roor derdct v€óindt, tenzij ÍH voorrÍiprndo tocJtmling vsn de

alge6eno baemergnderlrU; waanlooÍ eco mdcdrdd var tu,'odderdo ran de uitgebnclrc $emmen

vereist ic.

6.2.t De oprocg rloor cen zodanige vcrgndeÍiry dieirt ns eeo termijn vaa tcaminge vier neken aan de Iedcn

te wordcn bokdd gernaekt rna vcnnclditU; det op die vergadaing een bov€tÈcdodd toontd bdt8ÍdeU

zal umldeit.
6.2.2 De volledig onvorkorte tekst an biibettoÍeode sukk€n dian€a op e€n t€Ímijn van tËominEe vhr weken

ter beschiklrim vu de bden to *ordcn Fsdd.

AIIQEtr!#I.IE TEDENVER§ADFRINC'EN-

AÍtíhet7.
7,1 Ngarwledenwrgrdcingea worden geho.rden:

7.1.1 éàrmrd pcr jurecrr jasneÍBlderiÍg;

7.1,2 wlnncer lra bcsntur dit nodig acht;

7.1.3 op verzodr van teaminste eer/ti€ilde (l/10) &f *erngerechtigde ledcn.

i.Z De jssrvcrgrdcrirg virdt plrcts tÍnnea drie marrdar na sluiting van enig boeldear.

7 .3 De opro€p voor de jaarvagad€Íing dient tenmingte vier weken voor de daum oan de ldcít b€keod gemarkt

te wordq. Dit kan geschioden aalr de l€d€n pcnoonlijk of door aurkondiging in ecn orgnrn dat krgchtcnc

ha lidmaetschap arn glle ledar ter beochikting wordt getdd.
7.4 Do agenda eq indicn van toepassirg; de vcnrdding van de door ha besÍuur g€Ítddo kardidatcn voor

vacanrftxr van bestuursfrrnctics an voorgrsdramt fuoctionariscn dicncn uitcrlijk vicr rvokctt voor datum

aan de ledqr in perroon te wordeo bGketlt gemrala.

7.5 Is roor do rcrvtrlliag van son vsbJÍc dochti éàr kandidaot gcoteld. dur wordt deac gcacht, zonder naderc

st€ínÍrÉÍE door de lcdenvergldeÍirg te zijn baoc'td,

REGI.EMENTEN.
Artikel8.
8l T.r Írgd€re reSè[ng van orgrnisatics cn werlnrijze ram de verenigirU dient een luis]tordeliik rcglcm€Ítr

dof urdac regferrentcn !e worden opgestdd.
g.2 De boverÈedoclde reglenrcnten mog€n geen begdin$n bevattcn, die in strijd zijn ma deze statuten en de

wet.

enikel e,

g.1 De *stntcÍl'ran dc verenisitrs kuÍrÉn dbcn gprijzitd wordcn dmr ccn beduit vur cat a[aranc
ledcnrerSdsiry met een rnsderlrcid vur twee/derde van de gddig uitgórrclte $ernmcn, in cen

,.rgd.nrg waerin tefininste twedd€rde vrn de ledcn aanwerig of vertcgcmroadigd is. Ir nict trree/dcrdc

ran de leden aenurcaig of rrcrtcgeouroodigd, dln r.ordt tinrrn vir wekar dslms eeo turÈdc rcrgaderirqg

bijeeng€ío€pen en getorrae+ warÍin o,rcr het \rotríd zoels dat in de vorige vergrdcring rsrl de orde ir
g;*ut, orlgesdrt llet rat*rl ernwezig of retcgrnumordigde ld€í1, ksn nordcn beslca, mfu mct can

meerdeósid Ysn twÉddcde van dc uitgebnctrc $emtnen'
g.2 De in tÍtitcl 8. I bedodde rcglcm€nt€Íl kr.ronca allcco wordcn vestgestel4 sngeutld of gBwijrigd door ecn

besluit van ean algemene ledemrergad€Íing mfa een ÍnÉ€ÍdeÍheid van tureddcrde wn de gpldiguitgÉbÍschte

stammcn.

9.3 Dc oproep voor een vergaderiry, waarin ?rkra rb b€doeld in 9.1 en 9.2 wordcn behandd4 dhnt te

g.urËi.d; ren de bden rnet ecn termijn vur tcnsrin*e vier wekeir eo met de mcdedding dat alsdtÍl

ónacrwcrpcn ma bcrrekting tot ïyijzighg vrn dc rrtrn*en cn/of tot vsslstclling of wijzigitlg vln dc

regl«tteÍten anllcn wordea bdundeld.
g.4 Tàmen ma de rgandr dient tennrinste vier urckcn voor dc datum van deze verpdering dc volledige tck*

der in bdrandeling * tg: stemming te brtngcn statutcfiwijzigingen, reglanortar of reglementswijzigngen

ter kennis vrn de leden te worden gebmck.

9.5 De ledenvergld€riÍU is niet bevoeg{ niA bij de ageada vermelde st8tuteowijzigngen, reglcÍn€rÉ€Ít of
formuloringà of tijdcns de beturddirg ter vergtdÉdng overeengekonmn wijzigirgo in de voorstellsr ma

Uarekringlot de gatuten of reglementen, in diezelftle vergrdaing te ernvarrden'
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ONTBTNDING DER VEREMGTNG,
Artikel 10.

10. I Het besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen in een algemene ledenvergadering indien het

voorstel daartoe wordt aangenomen met twee/derde van de meerderheid der geldig uitgórachte stemmen.

I 0.2 De oproep en de agenda voor deze vergadering moeten minstens vier weken voor de datum van de

vergadering aan de leden worden bekend gemaakt onder vermelding van het voorstel tot ootbinding

tezaÍnen met h€Í voorstel ter beseding van het batig saldo der vereniging.

10.3 Het batig saldo van de verenigng"al worden besternd voor de ondersteuning van een nationaal of
intemationaal rechtspersoon, die de belangen van het onderwatermiliat behartigt.

I 0 . 3 . I . De aangewezel rechtspersoon wordt op voorstel van het bestuur door de vergadering bepaald met

ósolute meerderheid der geldig uitgórachte stemmen.

VERGADERINGEN.
Artikel I l.
I l.l Tenzij de statutea of reglemanten anders bepalan worder besluiten genomen m benoerningen gedaan met

absolute meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

I L2 Als ongeldig worden beschouwd:

11.2.1 blanco stemmen of onthoudingen,

ll.2.Z. sternbriefes, die iets anders vermelden dan voor of tegen of, bij benoerning van personen meer dan een

naam p€r kandidaat;
ondertekende brie§es;

onleesbare stembriefi es.

Over zaken kan mondeling worden gestemd. Indien echter de voorzifter of tenminste drie van de ter

vergadering aanwezige leden zulks verzoekl, dient schriftelijk gestemd te worden.

Over personen dient schriftelijk te worden gestemd, tenzij geen der aanwezigen stemming verlangd. In dat

geval wordt de benoeming geacht te zijn geschied met algemene stemmel.

FINANCIEEL REGLEMENT.
Artikel 12

l2.L De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

12.1 .1 contributies;
12 1.2 schenkingen;

l2.l .3 overige baten.

12.2 Vaststelling en/of wijziging van de contribufie alsmede de wijze van betaling daarvan worden geregeld in

het contributiebesluit.
lZ.2 I Het contributiebesluit wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld erlof gewijzigd door de alganene

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twedderde van de geldig uitgebrachte stemmen.

l2.Z 2 Het betriffende voorstel dient tenminste vier weken voor de datum van de vergadering aan de leden te

worden bekendgemaakt.

12.2.3 Het contributiebesluit blijft van kracht tot op de algemene ledenvergadering waarop een

wijzigingsvoorstel wordt ingediend en door de vergadering wordt aanvaard.

Overige baten zijn alle baten die geen contributie of schenkingen zijn'

Overige baten kunnen door het bestuur buiten de begloting om besteed worden.

De veranrwoording hiervan valt ondeÍ de bepalingan van 13.4.

Op dejaarvergadering overlegt het bestuur een rekening en verantwoording over het financiële beleid. Dit

omvat tenminste een balans en een winst- an verliesrek«ring.

De algemene ledenvergadering of de commissie van nagÍun van het bestuur$eleid zijn bevoegd de

finanàele bescheiden door een accountantskantoor te laten beoordelen. Indien van toepassing wordt het

verslag van de accountant tezamen met de rekening van verÍrntwoording aan de leden bekend gemaakt.

t2.3
12.3.1

12.3.2

12.4

12.4.1
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SLOTBEPALTNG.
Artikel 13.

l3.l Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:

13.1.1 decomparant zub I genoemd, tot voorzitt€r;

de comparant sub 2 genoand, tot penningmeester;

de comparant s-rb 3 genoemd tot secraaris;

de heer Govert Ctuistiaan de Vrieq góoren te AmsteÍdam op 30 novanber 1946, wonende te Almerg

Joris Ivenslaan 5, @ostcode 1325 LV), gehuwd, tot hoofd van de evenemeirtancommissie; en

mewouw Jotanda Maria van den Bosch-Scholtes, góoren te Naaldwijk op 21 november 1962, woneode

te Almerg J.B. Schuilstraat I l, @o*code l32l KM), gdruwd, tot Huurslid errenemertencommissie.

Aldus getekend te Almere op de datum in het hoofd dezer gemeld door de oprichters:

P.lJ.erink J.Èví- de Vries-Scheffers K. van den Bosch


