
Samenvatting statuten vereniging Reddingsbrigade Sint Maartenszee 
 
Artikel 1: Naam en zetel 
De vereniging Reddingsbrigade St. Maartenszee is gevestigd te Sint Maartensbrug in de gemeente Zijpe. 
 
Artikel 2: Doel 
De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen en maatregelen te treffen in de ruimste zin van het woord 
om verdrinking en andere ongevallen in zee en op het strand te voorkomen.  
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:  
− de praktische opleiding in het elementair en reddend zwemmen, alsmede in het verlenen van eerste 

hulp bij ongelukken;  
− conditietraining;  
− het houden van cursussen en voordrachten;  
− het stationeren van reddingsapparatuur;  
− andere wettige middelen, die voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn. 
 
Artikel 4: Leden en begunstigers 
De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste, aspirantleden en begunstigers. 
Leden: diegenen die de minimum leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. 
Ereleden: leden die door bijzonder diensten aan de vereniging bewezen, het erelidmaatschap is 
verleend. 
Leden van verdienste: zij die door bijzondere reddingen of daden van moed het lidmaatschap van 
verdienste is verleend. 
Aspirant-leden: diegene die aan de activiteiten van de vereniging deelneemt, minimaal zes jaar oud en 
in het bezit is van het zwemdiploma A. 
Begunstigers: diegene die zich als zodanig hebben aangemeld en de vereniging financieel steunen. 
 
Artikel 5: Aanmelding en toelating 
Diegene die (aspirant)lid wenst te worden dient zich daartoe schriftelijk op te geven middels een door de 
vereniging te verstrekken formulier. 
In geval van aanmelding van minderjarigen dient dit formulier te worden mee-ondertekend door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger. 
Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten. 
Een aspirant lid die de leeftijd van zestien jaren bereikt, wordt automatisch met ingang van het volgend 
verenigingsjaar lid van de vereniging. 
 
Artikel 6: Einde van het lidmaatschap 
Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid, door opzegging van het lid, door opzegging 
namens de vereniging of door ontzegging. 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
Artikel 8: Rechten en verplichtingen 
Ieder lid, het bestuurslid dat geen lid is en aspirantlid heeft toegang tot de algemene vergadering en de 
bevoegdheid daar het woord te voeren.  
Alleen leden hebben stemrecht. 
 
Artikel 9: Jaarlijkse bijdragen 
De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot de betaling van een ieder jaar opnieuw door de algemene 
vergadering vast te stellen bijdrage. 
Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschapsrecht of 
aspirantlidmaatschap inschrijfgeld verschuldigd zal zijn. 
 
Artikel 10: Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen en ten hoogste negen meerderjarige leden, die door de 
algemene vergadering worden benoemd.  
Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen.  
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
 



Artikel 14: Rekening en verantwoording 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.  
Het bestuur is verplicht van de vermogens toestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.  
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit een commissie van tenminste twee personen, die geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur, welke de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt. 
 
Artikel 15: Algemene vergadering 
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  
Tenminste twee keer per jaar wordt er een algemene vergadering gehouden: 
− uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, 
− jaarlijks na het seizoen. 
 
Artikel 17: Agenda van de algemene vergaderingen 
De agenda van de voorjaarsledenvergadering bevat tenminste de volgende punten: 
− het jaarverslag van het bestuur;  
− het verslag van de financiële controlecommissie; 
− de benoeming van de financiële controle commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
− de verkiezing van het bestuur; 
− overige voorstellen, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering. 
 
De agenda van de najaarsledenvergadering bevat ten minste de volgende punten: 
− de begroting voor het volgende verenigingsjaar; 
− de vaststelling van de contributie voor het komend jaar; 
− de nabespreking van het strandseizoen; 
− voorzien in de eventuele vacatures. 
 
Artikel 18: Bijeenroeping van de algemene vergaderingen 
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en van de 
vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
 
Artikel 19: Besluitvorming van de algemene vergaderingen 
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of 
één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 
 
Artikel 20: Statutenwijziging 
In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering wijzigingen van de 
statuten zullen worden voorgesteld.  
Een besluit tot statutenwijziging kan slechts rechtsgeldig worden genomen met de meerderheid van 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
 
Artikel 21: Ontbinding 
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 
 
Artikel 22: Reglementen 
De algemene vergadering kan bijzondere reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen niet in strijd 
zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
 
 
 
 
 
 
De volledige statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat. 
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