Statuten van de Vlaardingse Reddingsbrigade (VRB)
Artikel 1 (naam en zetel):
De vereniging draagt de naam: Vlaardingse Reddingsbrigade (VRB)
en is gevestigd te: Vlaardingen.
Artikel 2 (doelstelling):
1. De vereniging heeft ten doel:
a) Hulp te verlenen aan drenkelingen;
b) Hulp te doen verlenen aan drenkelingen;
c) Het bevorderen van de zwemkunst met in het bijzonder het zwemmend redden;
d) Het bevorderen van de onderwatersport.
2. De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken door onder meer:
a) Praktische en theoretische opleiding van haar leden;
b) Het geven of doen geven van cursussen die verband houden met haar doel;
c) Het geven of doen geven van voorlichting, demonstraties, wedstrijden, evenementen enz.;
d) Het toekennen en uitreiken van diploma’s, insignes en of brevetten aan leden, die aan de
daarvoor geldende regels hebben voldaan;
e) Het geven en bevorderen van zwemonderricht;
f) Het maken van propaganda, ten einde het zwemmen in het algemeen en het zwemmend redden
in het bijzonder als noodzakelijk aan te merken.
3. De vereniging kan zich aansluiten bij bonden stichtingen, verenigingen en andere vormen van
organisaties, mits hiertoe door de Algemene Ledenvergadering (hierna ALV) wordt besloten, of op
voorstel van het bestuur en de aansluiting niet in strijd is met haar doelstelling en haar belang.
Artikel 3 (duur):
De vereniging is opgericht op 29 april 1964 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 (lidmaatschap):
1. De vereniging kent gewone leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde
reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder de gewone zowel
als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld;
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid bij het bestuur of haar vertegenwoordiger
zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement hebben aangemeld en door het bestuur of haar
vertegenwoordiger als zodanig zijn toegelaten. In geval van niet toelating door het bestuur kan de
ALV alsnog tot toelating besluiten;
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig op
voordracht van het bestuur door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben
aanvaard;
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4. Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang en geldt uitsluitend voor natuurlijke
personen;
Art 5 (jeugd leden en donateurs/begunstigers):
1. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, maar die verder aan de
activiteiten van de vereniging deelnemen;
2. Donateurs/begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen
met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage, zoals opgenomen in het huishoudelijk
reglement;
3. Jeugdleden en begunstigers hebben geen andere verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens
de statuten zijn toegekend en opgelegd;
4. Het bestuur dan wel haar vertegenwoordiger, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, beslist
over de toelating van gewone leden, jeugdleden en begunstigers.
Art 6 (beëindiging van het lidmaatschap):
Het lidmaatschap eindigt door:
1. De dood van het lid;
2. Door opzegging van het lid;
a) Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen een opzegtermijn
van één maand, volgend op de eerste van de maand waarbinnen het lidmaatschap werd
opgezegd;
b) Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap, het besluit waarbij de
verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
3. Door opzegging door of namens de vereniging;
a) Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, met inachtneming van een
opzegtermijn van 4 weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd wanneer
van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b) Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ALV. Hij wordt daartoe zo
spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis gesteld.
c) Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
d) Tijdens de schorsing kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet worden
uitgeoefend, maar blijven de verplichtingen bestaan.
4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur;
Art 7 (einde van de rechten en verplichtingen van jeugd leden en begunstigers):
1. De rechten en verplichtingen van jeugdleden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
worden beëindigd, waarbij de verplichting tot betaling van contributie gedurende 1 maand blijft
bestaan;
2. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen eveneens te allen tijde door opzegging
worden beëindigd, waarbij de verplichting voor het lopende boekjaar blijft bestaan;
3. Opzegging geschiedt door het bestuur of haar vertegenwoordiger zoals genoemd in het
huishoudelijk reglement.
Art 8 (geldmiddelen):
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de gewone leden, van de
donateurs, schenkingen, cursus- en examengelden, inschrijfgelden, subsidies, erfstellingen en
andere baten. Hierbij geld dat erfstellingen uitsluitend beneficiair worden aanvaard, onder het
voorrecht van boedelbeschrijving;
2. De verschuldigde contributies voor leden en de bijdrage voor jeugdleden en begunstigers worden
jaarlijks door de ALV vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld;
3. Cursus- en examengelden, alsmede inschrijfgelden worden door het bestuur vastgesteld.
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Art 9 (bijzondere rechten en verplichtingen):
Bijzondere rechten en verplichtingen zoals het lidmaatschap bij andere bonden en verenigingen waarbij
de VRB zich heeft aangesloten, presentatie en representatie, worden nader geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Art 10 (regels die de vertegenwoordiging betreffen):
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Leden,
jeugdleden, begunstigers en andere in het register opgenomen personen mogen, tenzij hiertoe
gemachtigd door het bestuur, geen briefwisseling of andere handelingen namens de vereniging
voeren, noch vertegenwoordigen of anderszins mededelingen doen aangaande de
aangelegenheden die de vereniging betreffen;
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt naast de voorzitter mede toe aan de secretaris of de
penningmeester;
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden alsook aan anderen, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Art 11 (bestuur):
1. Het bestuur is samengesteld uit een oneven aantal personen, van minimaal 5 meerderjarige leden,
met dien verstande dat niet tot bestuursleden kunnen worden benoemd: verwanten in rechte lijn of in
de zijlijn tot de eerste graad;
2. De bestuursleden worden door de ALV benoemd met een gewone meerderheid van stemmen voor
de periode van ten hoogste 3 jaar. Aan ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan door de ALV, bij een meerderheid van ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen, te
allen tijde gevraagd en ongevraagd ontslag worden verleend;
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, en door
bedanken;
4. De ALV benoemt in functie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze vormen
tezamen het Dagelijks Bestuur (DB);
5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar;
6. Van hetgeen werd besproken en de besluitvorming in elke bestuursvergadering worden door de
secretaris notulen opgemaakt;
7. De overige taakverdeling binnen het bestuur evenals de werkzaamheden en de wijze van aftreden
worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
Art 12 (bestuurstaken):
1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens de statuten, belast met het besturen van de
vereniging en kan tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan het Dagelijks
Bestuur;
2. Wanneer het aantal bestuursleden beneden 5 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur
dient echter zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of
open plaatsen aan de orde komt;
3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen
uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur kan adviseurs
benoemen.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten van niet financiële aard, welke de vereniging verbinden voor langer dan een jaar.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan;
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan;
6. De ALV kan bepalen, dat voor andere, nader bij huishoudelijk reglement aan te duiden
rechtshandelingen, haar goedkeuring is vereist. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
en tegen derden geen beroep worden gedaan.
7. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd:
a) Door de voorzitter;
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b) Het dagelijks bestuur;
c) Door degene die door het bestuur voor één of meer handelingen schriftelijk wordt gemachtigd;
d) Door het bestuur.
Art 13 (jaarverslag en verantwoording):
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december;
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te
houden, dat te allen tijde daaruit haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
3. Jaarlijks wordt tenminste één ALV gehouden en wel binnen 6 maanden na afloop van het
verenigingsjaar;
4. Het bestuur brengt op een ALV binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar haar
jaarverslag uit, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV van maximaal 5 maanden op
grond van bijzondere omstandigheden, over de gang van zaken in de vereniging in het afgelopen
verenigingsjaar en over het gevoerde bestuur. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden getekend door
het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van de bestuursleden, dan wordt daarvan
onder opgaaf van redenen melding gemaakt;
5. Na afloop van de (eventueel verlengde) termijn kan ieder lid in rechte deze rekening en
verantwoording van het bestuur vorderen;
6. De ALV benoemt jaarlijks uit de leden van de meerderjarige leden een commissie van tenminste 2
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de vereniging. Deze kascommissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt op de ALV verslag uit van haar
bevindingen;
7. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de kascommissie zich door een deskundige bij laten staan. Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage te verlenen in de boeken
en bescheiden van de vereniging;
8. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde worden herroepen door de ALV, maar slechts door
benoeming van een andere commissie;
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel gedurende
10 jaar te bewaren.
Art 14 (algemene vergaderingen):
1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen;
2. Jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ALV -de jaarvergaderinggehouden. In de ALV komen onder meer aan de orde:
a) Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art 13, met het verslag van de
daar bedoelde kascommissie;
b) De benoeming van de nieuwe kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c) De begroting van het komende verenigingsjaar;
d) De verkiezing van de door de ALV nodig geachte commissies en waarvan de taken door de
ALV worden bepaald of geregeld;
e) De voorziening in eventuele vacatures;
f) Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de ALV.
3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. Deze
worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt ofwel schriftelijk aan de adressen
van de leden volgens het ledenregister, ofwel via een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de leden voor dit doel bekend is
gemaakt;
4. De termijn van de oproeping bedraagt minimaal twee weken. De oproeping vermeldt de te
behandelen onderwerpen, onverminderd het bepaalde van art 18;
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen, verplicht tot het uitroepen van een ALV op een
termijn van niet langer dan 4 weken na indiening van het verzoek. Indien geen gevolg wordt gegeven
aan dit verzoek binnen 14 dagen na het verstrijken van deze termijn, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan door oproeping in overeenstemming met het 3e en 4e lid. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het
opstellen van de notulen.
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Art 15 (toegang en stemrecht bij de ALV):
1. Toegang tot een ALV hebben alle leden der vereniging. Geen toegang hebben jeugdleden,
geschorste leden en geschorste bestuursleden, tot het moment dat hun beroepszaak wordt
behandeld door de ALV;
2. Over toelating van anderen dan bedoeld in het vorige lid beslist het bestuur;
3. Slechts stemgerechtigde leden kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, waarbij de voorzitter in
het belang van de vergadering aan anderen aanwezigen het woord kan verlenen;
4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet
toegestaan.
Art 16 (voorzitterschap en notulen):
1. De ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de
voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden als voorzitter op.
Wordt op deze wijze ook niet voorzien in het voorzitterschap, dan voorziet de vergadering daarin
zelf;
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist alsmede één
der aanwezige bestuursleden worden vastgesteld en ondertekend.
3. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.
Art 17 (besluitvorming van de ALV):
1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend. Dit eveneens voor de inhoud van het besluit, voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 1 bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
nieuwe stemming plaats wanneer één der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming;
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ALV genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht;
5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden
herstemmingen tussen de voorgedragen personen plaats, totdat één de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, waarbij de persoon die het minst aantal stemmen verwerft telkens afvalt. Indien bij
stemming tussen 2 personen de stemmen staken, beslist het lot;
6. Indien de stemmen staken over een voorstel wat niet de verkiezing van personen betreft, is het
voorstel verworpen;
7. Alle stemmingen gebeuren mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming vindt plaats door
middel van ongetekende, gesloten briefjes.
Art 18 (statutenwijziging):
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit
van de ALV, waarbij in de oproep, die minimaal 7 dagen voor de vergadering moet zijn gedaan, is
aangegeven dat in de vergadering wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld;
2. Zij die oproepen tot een ALV om een voorstel tot statutenwijziging te behandelen, moeten tenminste
5 dagen vòòr deze vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn
opgenomen, op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit voorstel moet ter
inzage blijven tot de dag na afloop van de vergadering;
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële acte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Art 19 (ontbinding):
1. Tot het ontbinden van de vereniging kan slechts worden besloten door een opzettelijk hiertoe
bijeengeroepen vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing;
2. Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan een instelling die zich bezig houdt op het
gebied van zwemmend redden en/of waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel
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van de vereniging als omschreven in artikel 2 van deze statuten. Deze instelling wordt door ALV
tijdens deze vergadering aangewezen en vastgelegd in het besluit tot ontbinding;
3. Van een besluit tot ontbinding kan een notariële acte worden opgemaakt.
Art 20 (huishoudelijke- en andere reglementen):
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, ter regeling van bepaalde
activiteiten en geeft nadere bepalingen over het beheer en de organisatie van de vereniging;
2. Het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de
statuten;
3. Vaststelling en wijzigingen van reglementen kunnen met een gewone meerderheid van stemmen
worden vastgesteld door de ALV.
Art 21 (slotbepalingen):
In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen niet voorzien,
beslist het bestuur, behoudens de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de ALV.
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