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Artikel 1. In deze statuten wordt, tenzij nadrukkelijk anders bepaald, aan de navolgende 

 woorden en termen de hieronder aangegeven betekenis gehecht: 

 Vereniging: 

 Deventer Kano Vereniging. Verder in deze statuten genoemd D.K.V.. 

 Statuten: 

 De statuten van de vereniging. 

 Huishoudelijk Reglement: 

 Het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

 Lid: 

 Lid van de vereniging. 

 Ledenvergadering: 

 Elke vergadering van de leden van de vereniging. 

 Stemgerechtigde: 

 Persoon als bedoeld in artikel 16, lid 2 van de statuten. 

 Dagelijks bestuur: 

 Het dagelijks bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9, lid 2 van de 

 statuten. 

 Bestuur: 

 Het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9, lid 1 van de statuten. 

 Commissies: 

 Organen in de zin van artikel 12, lid 1 en 2, ingesteld door de algemene 

 ledenvergadering en/of buitengewone ledenvergadering. 

 N.K.B.: 

 Nederlandse Kano Bond. 

Naam en Zetel. 

Artikel 2. De vereniging draagt de naam “Deventer Kano Vereniging”, en heeft haar zetel 

 te Deventer. 

Duur. 

Artikel 3. De D.K.V. is opgericht voor onbepaalde tijd. 
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Doel. 

Artikel 4. 1. De D.K.V. heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de  

 kanosport in al zijn verschijningsvormen. 

 2. Zij tracht dit langs wettige weg te bereiken en wel: 

  a. door te bevorderen: het samenwerken, met erkenning en respecteren van  

   elkanders principiële overtuigingen, alsmede het aanmoedigen en   

   begunstigen van de leden die zich bewegen op het gebied van de   

   kanosport te Deventer en omstreken; 

  b. door samen te werken met derden, indien dit voor het bereiken van het  

   doel bevorderlijk is;  

  c. door het verstrekken van adviezen op het gebied van de kanosport aan   

   particulieren en overheidsinstellingen, het indienen van rapporten en het  

   doen van voorstellen op genoemd gebied, zowel op eigen initiatief als   

   wel op daartoe gedaan verzoek; 

  d. door het maken van propaganda voor de kanosport; 

  e. door het introduceren van nieuwe takken, c.q. nieuwe verschijnings  

   vormen van de kanosport; 

  f. door het tegengaan van excessen op het gebied van de kanosport; 

  g. door het organiseren van wedstrijden; 

  h. door het organiseren van evenementen op het gebied van de kanosport; 

  i. door deel te nemen aan door de Nederlandse Kano Bond georganiseerde  

   of goedgekeurde wedstrijden en/of evenementen; 

  j. door alle andere wettige middelen die tot het doel kunnen leiden. 

Verenigingsjaar. 

Artikel 5. Het boekjaar van de D.K.V. loopt van een januari tot en met eenendertig 

 december. 

Leden. 

Artikel 6. Lid van de D.K.V. kunnen zijn: 

 a. natuurlijke personen. 

 b. zogenaamde bijzondere leden, zijnde natuurlijke personen of bijzondere   

  rechtspersonen die op grond van specifieke deskundigheid of op grond van  

  andere waarden, het belang van de kanosport kunnen dienen.  

 De aanvang en toelating van een lid wordt nader geregeld in het huishoudelijk 

 reglement. De D.K.V. is vrij in het aanvaarden of afwijzen als lid van 

 gegadigden voor het lidmaatschap. Een afwijzing wordt gemotiveerd. Het 

 dagelijks bestuur van de D.K.V. beslist over voorlopige toelating van een lid, 

 onder verantwoording aan het bestuur. De ledenvergadering beslist over een 

 definitieve toelating of afwijzing. 
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Einde van het lidmaatschap. 

Artikel 7. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden van het lid; 

 b. door opzegging van een lid op de in het huishoudelijk reglement   

  voorgeschreven wijze; 

 c. door opzegging namens de D.K.V., wegens het niet voldoen aan de   

  geldelijke verplichtingen jegens de D.K.V., alsmede het niet voldoen aan de  

  vereisten, die te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld  

  mogen worden; een en ander nader omschreven in het huishoudelijk   

  reglement; 

 d. door ontzetting (royement) door de ledenvergadering, eventueel   

  voorafgegaan door schorsing van dat lid door het bestuur; een en ander   

  overigens te bepalen bij huishoudelijk reglement. 

 Bij beëindiging van lidmaatschap verliezen de leden onmiddellijk alle daaraan 

 verbonden rechten. 

Donateurs. 

Artikel 8. 1. De D.K.V. kent behalve leden ook donateurs. 

 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als   

  donateur zijn toegelaten en die zich jegens de D.K.V. verplichten jaarlijks  

  minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 

 3. Donateurs hebben geen andere rechten of  verplichtingen dan die welke hun  

  bij of krachtens de statuten zijn toegekend. 

 4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijden door de  

  D.K.V. of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien   

  verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het  

  lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

 5. Opzegging namens de D.K.V. geschiedt door het bestuur. 

Bestuur. 

Artikel 9. 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige leden met een   

  minimum van vijf waaronder de voorzitter, de secretaris en de   

  penningmeester en twee bestuursleden. 

 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal de voorzitter, de secretaris en de  

  penningmeester. 

 3. Het bestuur, waaronder het dagelijks bestuur, wordt benoemd door de   

  ledenvergadering, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris en de  

  penningmeester in functie worden benoemd. 

 4. Als bestuurder kan eenieder worden benoemd die daartoe wordt   

  voorgedragen door de zittende bestuurders en/of door een of meer leden van 

  de D.K.V.. 
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 5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na  zijn/haar benoeming af, volgens  

  een door het bestuur op te maken rooster van aftreding en wel in dier voege  

  dat de voorzitter en secretaris niet tegelijk aftreden. De aftredende is   

  herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het  

  rooster de plaats van zijn/haar voorganger in. 

 6. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de D.K.V., in  

  het bijzonder met de uitvoering van besluiten van het bestuur en het   

  voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en van de algemene en  

  buitengewone ledenvergadering(en). 

 7. De D.K.V. kan te allen tijde gebruik maken van de diensten van personen  

  en/of werkgroepen, die ter advisering, bijstand enz. ten nutte kunnen zijn. 

Schorsing en ontzetting van een bestuurslid. 

Artikel 10. 1. Leden van het bestuur kunnen door de ledenvergadering uit hun functie   

  worden ontzet. Een voorstel daartoe kan worden gedaan door het bestuur of  

  door drie leden gezamenlijk. 

 2. Over het voorstel wordt niet eerder beslist dan nadat de betrokkene in de   

  gelegenheid is gesteld zich in de ledenvergadering te verantwoorden. 

 3. Het besluit tot ontzetting houdt de termijn in gedurende welke de betrokkene 

  geen bestuursfunctie zal mogen vervullen. 

 4. a. In zeer ernstige gevallen is het bestuur gemachtigd een bestuurslid met  

   onmiddellijke ingang te schorsen. Een zodanig besluit houdt de redenen  

   van schorsing in en wordt aan de betrokkene en aan de leden   

   onmiddellijk na de beslissing schriftelijk medegedeeld. 

  b. Het bestuurslid heeft het recht zich bij het bestuur tegen de schorsing te  

   verdedigen, zulks uiterlijk binnen 1 maand na het desbetreffende besluit. 

  c. Op de hierna volgende bestuursvergadering wordt door het bestuur beslist 

   of de schorsing wordt opgeheven of dat de leden zal worden voorgesteld  

   het desbetreffende bestuurslid op de eerstvolgende ledenvergadering uit  

   zijn functie te ontzetten. 

  d. In het geval als hiervoor onder c. als laatste bedoeld zijn de eerste leden  

   van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

 5. Geschorste bestuursleden verliezen voor de duur van hun schorsing alle aan  

  hun functie verbonden rechten. 

 6. De schorsing duurt ten hoogste voort tot het tijdstip van de eerstvolgende   

  ledenvergadering of buitengewone ledenvergadering op welke vergadering  

  een beslissing over het wel of niet ontzetten wordt genomen. Daarna kan een 

  bestuurslid niet om dezelfde reden opnieuw worden geschorst. 
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Vertegenwoordiging/taak bestuur. 

Artikel 11. 1. De D.K.V. wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee  

  leden van het dagelijks bestuur; hetzij door de voorzitter en secretaris; hetzij 

  door de voorzitter en de penningmeester. 

 2. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het  

  besturen van de D.K.V.. 

 3. Indien het aantal dagelijkse bestuursleden beneden 3 (drie) of het aantal   

  bestuursleden beneden 5 (vijf) gedaald is, blijven dagelijks bestuur en   

  bestuur  bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk doch op zijn  

  laatst in de eerstvolgende ledenvergadering te voorzien in de open plaats   

  en/of open plaatsen. 

 4. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering   

  nodig voor de bestuursbesluiten strekkende tot: 

  a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren of op andere wijze in  

   gebruik geven van onroerende zaken; 

  b. het aangaan van borgtochten ten laste van de D.K.V. of het op andere   

   wijze instaan voor schulden van derden; 

  c. het aangaan van dadingen, compromissen voor zover niet opgenomen in  

   standaardcontracten en accoorden; 

  d. het voeren van processen, zowel eisend als verwerend, of het berusten in  

   rechtsvorderingen, behalve het nemen van conservatoire of spoedeisende  

   maatregelen; 

  e. het aangaan van geldleningen ten laste van de D.K.V., met uitzondering  

   van het opnemen van gelden, waardoor de D.K.V. in totaal geen hoger  

   bedrag schuldig wordt dan het bedrag dat door de leden is vastgesteld; 

  f. het aangaan van overeenkomsten, voor zover niet reeds vallende onder  

   het hiervoor in dit lid bepaalde, waarvan per handeling het belang of de  

   waarde voor de D.K.V. een bedrag vastgesteld door de ledenvergadering  

   te boven gaat. 

 5. De hoogte van het mandaat aan het bestuur en de procuratie worden bij een  

  besluit van de ledenvergadering nader vastgesteld. 

Commissies. 

Artikel 12. 1. De ledenvergadering en buitengewone ledenvergadering kunnen commissies 

  instellen, die behoudens kascommissie en tuchtrechtspraakcommissie, onder 

  verantwoordelijkheid van het bestuur vallen. 

 2. De leden van deze commissies worden voorgedragen door het bestuur, c.q.  

  leden van de D.K.V.. 

 3. Het besluit van instelling van vorenbedoelde commissies vermeldt tevens  

  hun taak en het tijdvak van hun werkzaamheden. 
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Verenigingsvertegenwoordiging. 

Artikel 13. Indien de D.K.V. wordt gevraagd zitting te nemen in commissies en dergelijke 

 ingesteld door: 

 a. bij de wet ingestelde organen en instellingen; en 

 b. andere dan de onder a. genoemde, zoals verenigingen, groepen van   

  verenigingen en groeperingen, wordt de voordracht tot afvaardiging  

  samengesteld door het bestuur. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks  

  bestuur een zodanige voordracht opstellen. 

Geldmiddelen. 

Artikel 14. 1. De D.K.V. verkrijgt haar geldmiddelen uit: 

  a. jaarlijkse contributie, lig- en vaargelden van de leden; 

  b. gemeente bijdragen; 

  c. subsidies; 

  d. donaties; 

  e. schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten. 

 2. De jaarlijkse contributie, lig- en vaargelden van de leden wordt vastgesteld  

  door de algemene ledenvergadering. 

Vergaderingen van leden. 

Artikel 15. 1. Onderscheiden worden: 

  a. ledenvergadering; 

  b. buitengewone ledenvergadering. 

 2. Bestuursvergaderingen, te onderscheiden: 

  a. vergaderingen van het bestuur; 

  b. vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

 3. Jaarlijks uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de  

 ledenvergadering gehouden. In deze vergadering worden tenminste aan de  

 orde gesteld: 

  a. het beleid van het bestuur; 

  b. de verslagen van de secretaris en de penningmeester van het bestuur over  

   het afgelopen jaar; 

  c. het verslag van de kascommissie; 

  d. het jaarverslag of de jaarverslagen van de commissie(s); 

  e. de begroting voor het lopende boekjaar; 

  f. de bestuursverkiezing; 

  g. eventuele voorstellen. 
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Toegang en besluitvorming ledenvergadering. 

Artikel 16. 1. a. Toegang tot de ledenvergadering en de buitengewone ledenvergadering  

   hebben alle leden,  voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid  

   zijn geschorst. 

  b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan onder a.   

   bedoelde personen. 

 2. a. De in lid 1.a. bedoelde leden die bij aanvang van het boekjaar de leeftijd  

   van zestien jaar nog niet hebben bereikt, brengen ieder één stem uit. De  

   in lid 1.a. bedoelde leden die bij aanvang van het boekjaar de leeftijd van  

   zestien jaar hebben bereikt, brengen ieder drie stemmen uit. 

  b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een 

   schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal voor  

   niet meer dan twee personen stemmen kan uitbrengen. 

 3. a. Tenzij anders in de statuten is bepaald, worden besluiten genomen met  

   een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

  b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte  

   geldige stemmen. 

  c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of   

   stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter: 

   1. blanco zijn; 

   2. zijn ondertekend; 

   3. onleesbaar zijn; 

   4. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 

   5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; 

   6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 

   7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing over datgene wat is   

   bedoeld. 

 4. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen   

   schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een 

   andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. 

  b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk  

   gestemd. 

 5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand  

   de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen,   

   wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming  

   niemand de meerderheid, dan vindt herstemming plaats over de personen, 

   die het hoogste aantal stemmen hebben gekregen. 

  b. Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan  

   vindt herstemming plaats over hem en degene die het op een na hoogste  

   aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op een na  

   hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een  

   tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de  

   herstemming. 
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  c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen  

   die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. 

   Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 

 6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van   

  personen betreft, is het verworpen. 

 7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een   

   besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor zover gestemd   

   werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde  

   oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen   

   besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,   

   wanneer de meerderheid ter vergadering, of indien de oorspronkelijke   

   stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.  

   Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de   

   oorspronkelijke stemming. 

Bevoegdheden ledenvergadering. 

Artikel 17. Aan de ledenvergadering komen in de D.K.V. alle bevoegdheden toe, die niet 

 door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn 

 opgedragen. 

Leiding en notuleren ledenvergadering. 

Artikel 18. 1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij   

  afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te   

  wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het   

  voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenvergadering daar zelf in. 

 2. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris of  

  een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen   

  worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis   

  gebracht van de leden en worden in de eerstvolgende ledenvergadering   

  vastgesteld. 

Buitengewone ledenvergaderingen. 

Artikel 19. 1. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur 

dit   nodig acht, op een plaats, te bepalen door het bestuur. Het bestuur is   

  verplicht een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen indien   

  tenminste 5 leden hierom bij aangetekend schrijven verzoeken; in beide   

  gevallen onder opgave van de te behandelen onderwerpen. 

 2. Indien het bestuur aan het verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 

  niet als zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen 6 weken na dit   

  verzoek wordt gehouden, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de   

  vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen van deze   

  statuten en het huishoudelijk reglement 
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Algemene reglementen. 

Artikel 20. 1. De ledenvergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de   

  taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld. 

 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen   

  dwingend recht bevat, noch met de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Jaarstukken. 

Artikel 21. 1. Per 31 december van elk jaar worden de boeken van de vereniging   

  afgesloten. Daarna, voor de ledenvergadering als bedoeld in artikel 15,   

  worden een balans en een rekening van baten en lasten opgemaakt. Het   

  bestuur biedt deze stukken aan de ledenvergadering ter vaststelling aan.   

  Gemelde jaarstukken zullen tenminste, voor zover mogelijk, vier weken   

  voor de ledenvergadering aan de leden worden toegezonden. 

 2. De goedkeuring van de stukken door de ledenvergadering strekt tot   

  volledige decharge van de leden van het bestuur voor het beleid over het   

  desbetreffende jaar en verleent acquit en decharge aan de penningmeester. 

 3. De wijze van controle der jaarstukken wordt bij huishoudelijk reglement   

  geregeld. 

Statutenwijziging. 

Artikel 22. 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de   

  ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar  

  wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

 2. Zij, die oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel  

  tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor  

  de vergadering aan afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen   

  wijziging 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. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste   

  veertien dagen voor de vergadering gepubliceerd in het clubblad en/of een  

  afschrift hiervan of diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld. 

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de   

  uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste   

  twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen   

  twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen  

  vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,   

  waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is   

  geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een 

  besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste   

  twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen. 
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 4. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte   

  bevoegd. 
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Tuchtrechtspraak. 

Artikel 23. 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de   

   statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de DKV. of    

   waardoor de belangen van de D.K.V. worden geschaad. 

  b. Tevens zal strafbaar zijn het handelen of nalaten in strijd met de  

   wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of  

   besluiten van de N.K.B., of waardoor de belangen van de N.K.B. worden  

   geschaad. 

 2. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de  

  tuchtrechtspraak is overgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van   

  overtredingen als bedoeld in lid 1.a., alsmede ingeval van overtreding van de 

  wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen: 

  a. berisping;  

  b. tuchtrechtelijke boetes; 

  c. schorsing; 

  d. administratieve boetes, waaronder begrepen het doorberekenen van   

   boetes van overkoepelende organen aan de D.K.V. opgelegd, in verband  

   met een handelen of nalaten van en of meer van de leden van de D.K.V.; 

  e. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van  

   een of meer functies in de D.K.V. en/of van het recht tot het deelnemen  

   aan evenementen en/of bepaalde activiteiten van de D.K.V. en N.K.B. (of 

   eventuele organisatie-eenheden). 

 3. a. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het reglement  

   tuchtrechtspraak vastgestelde maxima. 

  b. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, wordt  

   vastgesteld door de ledenvergadering. Zolang door de ledenvergadering  

   geen reglement tuchtrechtspraak is vastgesteld, zullen voor de   

   tuchtrechtspraak binnen de D.K.V. van overeenkomstige toepassing zijn  

   het hierna in lid 6 genoemde reglement tuchtrechtspraak van de N.K.B.,  

   met dien verstande dat al die tekstverwijzingen in dit reglement, die op  

   grond van de meer beperkte werking, alsmede het meer beperkte   

   rechtsgebied, nodig zouden zijn, geacht worden in dit reglement te zijn  

   aangebracht. 

 4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement   

  tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat  

  een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de  ledenvergadering en kan  

  hij aldaar niet aan stemming deelnemen, terwijl hem bovendien   

  gedurendedeze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten 

   kunnen worden ontzegd. 
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 5. a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in  

   ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van  

   organen van de D.K.V. handelt, of de D.K.V. op onredelijke wijze   

   benadeelt. 
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  b. Ontzetting (royement) kan slechts door de ledenvergadering worden   

   uitgesproken. 

  c. Nadat de ledenvergadering tot ontzetting (royement) heeft besloten,   

   wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend  

   schrijven van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. 

  d. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze  

   kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering, die in haar   

   eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de   

   beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien  

   verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft  

   tot de eerstvolgende ledenvergadering en bevoegd is aldaar het woord te  

   voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering  

   door een raadsman te doen bijstaan. 

 6. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b. is het betrokken lid  

  onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de  

  N.K.B., vastgesteld door de ledenvergadering van de N.K.B.. 

Ontbinding en vereffening. 

Artikel 24. 1. De D.K.V. wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de   

  ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derden van het aantal   

  uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste   

  drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 2. Het bepaalde in de leden 2. en 3. van artikel 22 is van overeenkomstige   

  toepassing. 

 3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan  

  geschiedt de vereffening door het bestuur. 

 4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het 

  besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de ledenvergadering  

  aan te wijzen doel. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan   

  bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel. 

 5. Na ontbinding blijft de D.K.V. voortbestaan voor zover dit tot vereffening  

  van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de   

  bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.  

  In stukken en aankondigingen  die van de D.K.V. uitgaan moeten aan haar  

  naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 
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Huishoudelijk reglement. 

Artikel 25. De D.K.V. stelt een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen niet 

 in strijd mogen zijn met deze statuten. 
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Geschillen. 

Artikel 26. Alle geschillen de belangen van de D.K.V. rakende of betreffende, worden - 

 voor zover in deze statuten en reglementen niet anders is bepaald - door het 

 bestuur al dan niet na advies van een daartoe speciaal te formeren commissie, 

 beslecht met het recht van beroep door de ledenvergadering. 

 In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, met 

 behoud van zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering. 

Aansprakelijkheid. 

Artikel 27. De D.K.V. aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen 

 aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan leden 

 overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door verlies, 

 beschadiging of op andere wijze. 

 

 

Bovenstaande statuten zijn notarieel verleden op 26 februari 1986 te Deventer. 

 

 

  


