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Statuten Reddingsbrigade “Paal 13” 
 

De  door de algemene vergadering vastgestelde statuten op 6 maart 1992 in 
Callantsoog en in notariële akte vastgelegd te Schagerbrug op 9 april 1992. 

 
 
 

NAAM & ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam : Vereniging Reddingsbrigade “Paal 13”, verkort aangeduid 
met R.B. paal 13, is opgericht op tien mei negentienhonderd twee en zestig en is gevestigd te 
Callantsoog, in de gemeente Zijpe. 
Vanaf het in werking treden van deze statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde 
duur. 
  
DOEL 
Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen en maatregelen te treffen in de ruimste 
zin van het woord om verdrinking en andere ongevallen te voorkomen. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. de praktische opleiding in het elementaire en reddend zwemmen, alsmede in 

het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; 
b. conditietraining; 
c. het houden van cursussen en voordrachten; 
d. het stationeren van reddingsapparatuur; 
e. andere wettige middelen, die voor het bereiken van dit doel bevorderbaar zijn; 
f. door op het strand preventief op te treden met aller ten doel staande middelen; 
 

DUUR  
Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met een en dertig december. 
 
LEDEN & BEGUNSTIGERS 
Artikel 4 
De vereniging kent: 
Aspirant-leden, leden, ereleden, leden van verdiensten en ondersteunende leden. 
Aspirant-leden, zijn zij die in de leeftijdscategorie van vijf tot en met vijftien jaar vallen; 
Leden, zijn zij die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en actief deelnemen aan het werk 
van de vereniging. 
Ereleden , zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de 
belangen van de vereniging. Op hen rusten generlei verplichtingen; 
Leden van verdienste, zijn zij die de belangen van de vereniging bijzonder behartigd hebben; 
Ondersteunende leden, zijn zij die de vereniging met een jaarlijkse donatie steunen 
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AANMELDING & TOELATING 
Artikel 5 

1. Diegene die lid wenst te worden dient zich daartoe schriftelijk op te geven, middels 
een door de vereniging te verstrekken formulier, waarop ten minste dienen te worden 
opgegeven: 
a. voornaam (en) 
b. naam 
c. adres 
d. geboortedatum  
e. die gegevens die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de contributie     
verplichtingen. 
In het geval van aanmelding van minderjarigen dien het formulier te worden mede-
ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Het bestuur heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
3. De secretaris deelt deze beslissing van het bestuur onverwijld schriftelijk aan de 

kandidaat mede. 
4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen drie weken na 

ontvangst van kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep 
moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op de eerstvolgende algemene 
vergadering wordt dan over het al dan niet toelaten beslist. 

5. Een aspirant-lid die de leeftijd van zestien jaar bereikt wordt door dat enkele feit met 
ingang van het volgend verenigingsjaar lid van de vereniging.  

6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, 
aspirant-leden en begunstigers zijn vermeld. 

 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging aan het secretaris minstens een maand voor het 

verstrijken van het verenigingsjaar, welke opzegging door het bestuur wordt 
bevestigd. 

c. royement door het bestuur wegens wanbetaling; 
d. royement door het bestuur wegens het verrichten van daden, in strijd met de 

belangen van de vereniging. Voor de geroyeerde leden staat beroep open op de 
algemene leden vergadering 

 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Artikel 7 
Het bestuur heeft het recht leden, genoemd in artikel 4a., te schorsen wegens wangedrag of 
handelingen, nadelig voor de goede naam van de vereniging. Hangende het onderzoek kan het 
lid de rechten, verbonden aan het lidmaatschap, niet uitoefenen, behoudens het beroep op de 
vergadering. 
 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN 
Artikel 8 
De leden zijn gehouden tot de betaling van een ieder jaar opnieuw door de algemene 
vergadering vast te stellen bijdrage. 
Het bestuur bepaalt op welke wijze de leden aan hun financiële verplichtingen moeten 
voldoen. 
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BESTUUR 
Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en ten hoogste negen meerderjarige leden. 
De voorzitter en de overige bestuursleden worden uit en door de leden op een 
algemene vergadering gekozen. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 3. 

3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met 
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
vergadering, genomen in een vergadering waar tenminste twee derde van de leden 
vertegenwoordigd is. 

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is 
de algemene leden vergadering vrij in keus. 

5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. 

6. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. 
7. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de voorzitter , de secretaris en de 

penningmeester. 
 

EINDE BESTUURLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING 
Artikel 10  

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde 
door de algemene leden vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die 
niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, wie in een 
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in. 

BESTUURFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
Artikel 11 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan 
voor elk hunner een vervanger aan wijzen. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een secretaris notulen 
opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In 
afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter 
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

3. Bij huishoudelijke reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van 
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 12 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 
van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. 
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3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van register 
goederen, het sluiten 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. 

5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten met 
betrekking tot: 

a. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,  
waaronder niet is ingegrepen het gebruik maken van aan de vereniging 
verleend bankkrediet; 

b. het aangaan van dadingen; 
c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen, en van het nemen van die maatregelen die geen uitstel kunnen 
lijden. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 
worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 . bepaalde wordt de vereniging in 
buiten rechte  vertegenwoordigd: 

a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door de voorzitter; 
c. hetzij door de secretaris; 
d. hetzij door de penningmeester; 
e. hetzij door twee andere, gezamenlijk handelende bestuursleden. 

 
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 13 

1. Het verenigingjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogens toestand van de vereniging zodanige 

aantekening te houden dat daaruit te allen tijden rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van 
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van de termijn door de algemene leden 
vergadering zijn jaarlijks verslag uit en doet, onder overlegging van een ballans en een 
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn  in het afgelopen 
boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar midden een commissie van 
tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage 
van boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

6. De last van de commissie ka ten alle tijden door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de gelijktijdige benoeming van een andere commissie. 
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7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 2. en 3. tien jaren te bewaren. 
8. De samenstelling en benoeming van de commissie worden bij huishoudelijk reglement 

geregeld 
 
ALGEMENE VERGADERINGEN 
Artikel 14 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Tenminste eenmaal per jaar wordt er een algemene vergadering gehouden. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden 

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet 
langer van vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenkomst overgaan 
overeenkomstig artikel 17. 

 
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN 
Artikel 15 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of 
plaatsvervanger. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door 
de voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de 
notulist worden ondertekend. De inhoud van de notulen worden ter kennis van de 
leden gebracht. 

 
AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 16 
De agenda van de algemene vergadering bevat tenminste de volgende punten: 

a. jaarverslag van de secretaris; 
b. verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en begroting voor het komende 

jaar;  
c. rapport van de kascommissie; 
d. vaststellen van de contributies; 
e. verkiezingen van bestuurs- en commissieleden; 
f. voorstellen welke op voorgeschreven wijzen zijn ingediend; 

 
BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 17 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris namens het 
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt 
tenminste 14 dagen, de dag van oproeping en van de algemene vergadering niet 
meegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het 
bepaalde in artikel 18. 

3. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden 
algemene vergadering alsmede de agenda. 
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BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 18 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
algemene vergadering een besluit is genomen is beslissend.Hetzelfde geldt voor de 
inhoud  van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgesteld voorstel. 

2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming plaats. 
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschied bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 
stemming verlangt. 

 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 19 

1. In deze statuten kan geen verandering worden aangebracht dandoor een besluit van de 
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die algemene 
vergadering wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

2. Elk geschil omtrent de uitlegging of toepassing dezer statuten wordt door het bestuur 
beslist. In gevallen waarin door de statuten niet wordt voorzien beslist het bestuur. Het 
bestuur is bevoegd aansluiting te bewerkstelligen bij zodanige bondenof verenigingen 
als in het belang van de vereniging gewenst wordt geacht. 

3. Een besluit tot statutenwijzigingen kan slechts rechtsgeldig worden genomen met de 
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De gewijzigde statuten moeten op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage liggen, tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

 
ONTBINDING 
Artikel 20 
Wanneer het bestuur het wenselijk acht de vereniging vroeger te ontbinden, dan kan daartoe 
slechts worden besloten op een totdat doel te belegen algemene vergadering; De leden moeten 
minstens twee weken voor de datum van een zodanige algemene vergadering ieder 
afzonderlijk een oproeping hiertoe ontvangen.In deze algemene vergadering moet minstens de 
helft van de leden aanwezig zijn. Het besluit wordt geacht eerst te zijn genomen, wanneer het 
daartoe ingediende voorstel wordt aangenomen met minstens twee derde van de uitgebrachte 
geldige stemmen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen 
een tweede algemene vergadering gehouden. Op die vergadering wordt over het voorstel 
beslist bij meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. Wordt tot ontbinding besloten, dan bepaalt de algemene vergadering in 
dezelfde bijeenkomst bijgewone meerderheid van stemmen de wijze waarop liquidatie zal 
plaats hebben, met inachtneming van het bepaalde in het burgerlijk wetboek. Een eventueel 
batig saldo na vereffening valt aan een door de algemene vergadering aan te wijzen 
bestemming 
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REGELEMENTEN 
Artikel 21 
De algemene vergadering kan bijzondere Huishoudelijke Reglementen vaststellen. Deze 
huishoudelijke reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
recht bevat, noch met de statuten. 
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de comparant woonplaats te kiezen te 
kantore van de wettelijke bewaarder van deze minuut. 
De comparant is mij , notaris, bekend. 
Waarvan akte,  
In minuut opgemaakt, is verleden te Schagerbrug op de datum als in het hoofd van deze akte 
is vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend. 
Was getekend: R.J. van den Bergh en H. Vrieling. 
 


