
   
 

STATUTEN  
TWENTSE ROEIVERENIGING TUBANTIA  

Geheel gewijzigd en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 13 oktober 2016, 
bij akte verleden voor notaris Hulshof te Borne op 20 oktober 2016. 

 
DOORLOPENDE TEKST 

artikel 1 naam, zetel, duur 
1.1. De vereniging draagt de naam: Twentse Roeivereniging Tubantia en heeft haar zetel te Hengelo OV.  
1.2. De vereniging is opgericht op 26 april 1935 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
1.3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

artikel 2 doel 
2.1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de roeisport.  

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het verwerven en in stand houden van de benodigde accommodatie, 
b. het verwerven en in stand houden van een botenbestand,  
c. het dagelijks bieden van de mogelijkheid aan de leden te roeien op eigen gelegenheid of in 

ploegverband, 
d. het geven van roei-instructie aan en bevorderen van de roeivaardigheden van de leden, 
e. het deelnemen aan en zelf organiseren van roeiwedstrijden en toertochten, 
f. het organiseren van activiteiten teneinde de band van de leden onderling en met de vereniging 

te stimuleren, 
g. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna te noemen: KNRB). 

artikel 3 leden, begunstigers en eldersroeienden 
3.1. De vereniging bestaat uit jeugdleden, seniorleden en ereleden. Verder kent de vereniging 

begunstigers en eldersroeienden.  
3.2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden wordt daaronder verstaan: jeugdleden, 

seniorleden en ereleden.  
3.3. Jeugdlid is degene die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger is dan achttien jaar en als lid is 

toegelaten overeenkomstig art. 4. 
3.4. Seniorlid is degene die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar heeft 

bereikt en als lid is toegelaten overeenkomstig art. 4. 
3.5. Erelid is degene die door de algemene ledenvergadering (hierna te noemen: ALV) als zodanig is 

benoemd op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging. Een erelid wordt benoemd voor 
het leven. Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie. 

3.6. Begunstiger is degene die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is 
toegelaten. De begunstiger steunt de vereniging met een financiële bijdrage. Voor die financiële 
bijdrage stelt de ALV een minimumbedrag vast.  

3.7. Eldersroeiende is degene die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur 
is toegelaten om incidenteel van de roeifaciliteiten bij Tubantia gebruik te mogen maken. Een 
eldersroeiende dient lid te zijn van een andere, bij de KNRB aangesloten roeivereniging.  
Voor de financiële bijdrage van een eldersroeiende stelt de ALV een bedrag vast.  

artikel 4 begin van het lidmaatschap 
4.1. Degene die wil worden toegelaten als lid geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris door het 

inzenden van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen is schriftelijke  
toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. 

4.2. Het bestuur beslist of een kandidaat als lid wordt toegelaten. De secretaris geeft van een beslissing 
tot het al dan niet toelaten schriftelijk kennis aan de kandidaat. Het bestuur motiveert hierbij het 
besluit een kandidaat niet toe te laten. 
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4.3. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten kan hij binnen veertien dagen na 
ontvangst van de kennisgeving een beroep doen op de ALV. Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende ALV na ontvangst 
van het schrijven.  

4.4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
4.5. Het bestuur voert een ledenadministratie, waarin de voor de vereniging benodigde 

persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen. 

artikel 5 einde van het lidmaatschap 
5.1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden, 
b. door opzegging door het lid, 
c. door opzegging namens de vereniging, hetgeen kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer 
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, 

d. door royement, hetgeen alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met 
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

5.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een 
verenigingsjaar en dient uiterlijk 1 december daaraan voorafgaand schriftelijk te worden gemeld 
aan de secretaris. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, zulks ter beoordeling 
van het bestuur. 

5.3. Bij een opzegging in strijd met het bepaalde in art 5.2. eindigt het lidmaatschap op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5.4. Opzegging namens de vereniging of royement geschiedt door het bestuur. Van een besluit tot 
opzegging namens de vereniging of van royement staat de betrokkene binnen een maand na de 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ALV. Hij wordt daartoe ten 
spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van de reden, waarbij hij 
tevens op de mogelijkheid van beroep wordt gewezen. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. 

artikel 6 schorsing 
6.1. Het bestuur is bevoegd een lid voor een door het bestuur vast te stellen periode te schorsen, 

wanneer het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of 
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt of heeft geschaad. Gedurende 
de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 
worden uitgeoefend. 

6.2. Op schorsing van een lid is art. 5.4. op overeenkomstige wijze van toepassing. 

artikel 7 doping 
7.1. De leden van de vereniging zijn verplicht om: 

a. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement 
van de KNRB, zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te 
aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om  
-indien vereist- aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen, 

b. in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het 
tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 
toepasselijkheid op hen van het dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, 
zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de KNRB, te aanvaarden, 

c. de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hen worden 
opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en 

d. te aanvaarden dat deze sancties grond kunnen zijn voor royement. 
7.2. De op grond van het Dopingreglement en/of tuchtreglement aan een lid van de vereniging 

opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor 
royement. 
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artikel 8 gebruik faciliteiten en contributie 
8.1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde hebben de leden het recht om 

van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te 
maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de reglementen, besluiten en voorwaarden 
die door de ALV of het bestuur zijn vastgesteld. 

8.2. De door de leden verschuldigde contributies en de overige bijdragen worden vastgesteld door de 
ALV. Bij die vaststelling kan onderscheid worden gemaakt naar leeftijd, gezinsleden, of andere 
omstandigheden. Tevens kan de ALV besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door 
haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is. 

artikel 9 bestuur 
9.1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waaronder de voorzitter, secretaris en 

penningmeester. De ALV stelt het aantal bestuurders vast. 
9.2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door het gehele bestuur of door de voorzitter en de secretaris. 
9.3. De bestuurders worden door de ALV benoemd uit de leden. De voorzitter wordt in functie gekozen, 

de overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 
9.4. Het bestuur bepaalt welk bestuurslid als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van een ander 

bestuurslid. 
9.5. De kandidaatstelling voor nieuwe bestuursleden wordt opgemaakt door het zittende bestuur en 

wordt vermeld in de oproep voor de ALV waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Leden 
kunnen uiterlijk tot vier dagen voor de vergadering tegenkandidaten stellen. Deze kandidaatstelling 
dient te worden ondertekend door tenminste de kandidaat en tien andere leden en schriftelijk te 
worden ingediend bij de secretaris. 

9.6. Jaarlijks treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond. Bij tussentijds aftreden van een 
bestuurslid wordt de opvolger benoemd voor de door de voorganger niet vervulde zittingstermijn. 

9.7. In beginsel wordt een bestuurslid voor een termijn van drie jaar benoemd. Aftredende leden zijn 
terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een aaneengesloten lidmaatschap van het 
bestuur maximaal zes jaren duurt. De ALV kan in een bijzondere situatie om zwaarwichtige 
redenen besluiten hiervan af te wijken, maar in geen geval duurt een aaneengesloten lidmaatschap 
van het bestuur langer dan negen jaren.  

9.8. De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met 
een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 

9.9. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een 
besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door 
ontslag, eindigt  door verloop van die termijn. Schorsing van een bestuurslid als lid van de 
vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid.  

9.10. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap. 
9.11. Indien door tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden beneden het in art. 9.1 genoemde 

aantal personen is gedaald, blijft het bestuur desondanks volledig bevoegd. In de vervulling van de 
vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende ALV.  

9.12. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren 
van registergoederen waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde 
verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de ALV.  

artikel 10 bestuursvergaderingen 
10.1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, doch is verplicht 

een vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. 
10.2. De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te 

plaatsen op verzoek van ten minste twee bestuursleden. 
10.3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 
10.4. Van elke bestuursvergadering maakt de secretaris  notulen, die in de eerstvolgende vergadering 

worden vastgesteld.  
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artikel 11 algemene ledenvergadering 
11.1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV 

gehouden (de jaarvergadering).  
11.2. Een ALV wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op 

schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het aantal leden. 
11.3. Ieder lid heeft toegang tot de ALV, heeft het recht daar het woord te voeren en voorstellen te 

doen. Bij stemmingen in de ALV telt de stem van ieder lid gelijk. 
11.4. Leden die verhinderd zijn persoonlijk de ALV bij te wonen, kunnen een ander lid machtigen voor 

hen te stemmen. De machtiging dient voorafgaand aan de vergadering schriftelijk ingediend te zijn 
bij de secretaris. Elk aanwezig lid mag voor maximaal twee andere leden bij volmacht stemmen.  

artikel 12 bijeenroepen 
12.1. Een ALV wordt door het bestuur bijeengeroepen. De oproep geschiedt schriftelijk.  
12.2. De termijn van oproepen bedraagt voor een ALV ten minste eenentwintig dagen. Bij de oproep 

worden de te behandelen onderwerpen vermeld.  
12.3. Indien aan een verzoek als bedoeld in art. 11.2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers de vergadering zelf schriftelijk bijeenroepen. Het bestuur is verplicht de 
leden te faciliteren bij de verzending van de oproeping. 

artikel 13 agenda 
13.1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: 

a. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar,   
b. rekening en verantwoording door het bestuur van zijn in het afgelopen verenigingsjaar 

gevoerde bestuur, zulks onder overlegging van de benodigde bescheiden,   
c. begroting voor het komend verenigingsjaar,   
d. benoeming van een kascommissie,  
e. verkiezing van bestuursleden. 

13.2. Op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het aantal leden is het bestuur verplicht een 
opgegeven onderwerp op de agenda te plaatsen, mits een zodanig verzoek wordt ontvangen 
tenminste veertien dagen voor de ALV. Het bestuur geeft van het nagekomen onderwerp uiterlijk 
zeven dagen voor de ALV kennis aan de leden. 

artikel 14 leiding 
14.1. Een ALV wordt geleid door de voorzitter.  
14.2. Van elke ALV maakt de secretaris notulen, die door de volgende ALV worden vastgesteld.  

artikel 15 besluitvorming 
15.1. In de ALV beoordeelt de voorzitter of de vergadering een besluit heeft genomen. Hetzelfde geldt 

voor de inhoud van een genomen besluit als gestemd is over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel.  

15.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in art. 15.1 bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd wanneer eenvierde van de aanwezige leden dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

15.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid (is meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

15.4. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt 
een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste het grootste aantal van 
de uitgebrachte stemmen verkregen en is degene verkozen die bij die tweede stemming de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien ook bij die tweede 
stemming de stemmen staken beslist het lot. 

15.5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het 
voorstel verworpen. 

15.6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming  
gewenst acht of eenvierde van de aanwezige leden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke 
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 
tenzij een aanwezig lid mondelinge stemming verlangt. 
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artikel 16 statutenwijziging 
16.1. De statuten van de vereniging kunnen alleen gewijzigd worden door een besluit van een speciaal 

daartoe bijeengeroepen ALV.  
16.2. Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 

gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering de tekst van de voorgestelde 
wijziging aan alle leden toezenden. 

16.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is. Is niet 
tweederde van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

16.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten bij 
de Kamer van Koophandel waar de vereniging onder valt. 

16.5. Ook de KNRB ontvangt een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten. 

artikel 17 ontbinding 
17.1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Hierop zijn de artikelen 16.1, 

16.2 en 16.3 van overeenkomstige toepassing. Van het besluit tot ontbinding wordt terstond 
kennis gegeven aan de KNRB. 

17.2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo aangewend voor een 
door de ALV aan te wijzen doel, dat zo mogelijk het meest met het doel van de vereniging 
overeenstemt. 

17.3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd, geschiedt de vereffening door 
het bestuur. 

17.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten de woorden "in liquidatie" aan haar naam worden toegevoegd. 

artikel 18 huishoudelijk reglement 
18.1. De ALV geeft bij huishoudelijk reglement nadere regels omtrent die onderwerpen waarvan regeling 

haar gewenst voorkomt. 
18.2. Het huishoudelijk reglement bepaalt in welk geval berichtgeving langs elektronische weg 

gelijkgesteld wordt aan schriftelijke berichtgeving op papier. 
18.3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met 

deze statuten. 
18.4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient in de oproep voor de ALV te worden 

vermeld en moet in zijn geheel schriftelijk aan de leden worden toegezonden ten minste veertien 
dagen voor de ALV waarin het voorstel wordt behandeld,  
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