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Statuten 

Naam en zetel 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: Studenten Duik Vereniging Amsterdam, afgekort SDVA. 
2. Zij is gevestigd in Amsterdam. 

Verenigingsjaar 
Artikel 2. 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

Doel 
Artikel 3. 
De vereniging heeft ten doel de onderwatersport te beoefenen en beoefening van deze 
sport in de ruimste zin te stimuleren. 

Middelen 
Artikel 4. 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
1. Het stimuleren van de ontwikkeling van de leden in verband met de onderwatersport. 
2. Het maken van promotie voor de onderwatersport onder andere door het uitgeven en 

verspreiden van daartoe geschikte literatuur. 
3. Het organiseren van reizen, excursies, weekeinden, lezingen, voordrachten, filmavonden 

en het houden en bezoeken van tentoonstellingen in verband met deze sport. 
4. Alle anderen wettige middelen. 

De Leden 
Artikel 5. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die ouder zijn dan achttien jaar. Minderjarigen, 

die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, behoeven daartoe de schriftelijke 
toestemming van degene, die het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige 
uitoefent. 

2. De leden worden onderverdeeld in ere‐leden en gewone leden. 
3. Ere‐leden zijn zij, die door de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestuur 

worden benoemd naar aanleiding van hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de 
vereniging of van de onderwatersport in het algemeen. 

4. Leden zijn student, of zijn student geweest, aan een Hogeschool of Universiteit. Na het 
afronden van de studie kunnen zij lid blijven. 

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. 



Toelating 
Artikel 6. 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet toelating tot lid kan de 

Algemene Leden Vergadering alsnog tot de toelating besluiten. 
2. Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden op een daartoe 

voorbestemd formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij het bestuur, waar het 
aanmeldingsformulier ook moet worden ingeleverd. 

Einde Lidmaatschap 
Artikel 7. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door dood van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Dit royement kan geschieden wanneer een lid 

zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

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

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden bij de secretaris per aangetekend schrijven, tegen het einde van het 
verenigingsjaar met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Echter kan het 
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen 
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te 
sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging 

op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voorduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de 
betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving van het besluit 
beroep open op een door het bestuur bijeen te roepen Algemene Leden Vergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld. Gedurende beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd tot het verenigingsjaar waarin de opzegging van het 
lidmaatschap door het lid is gedaan, tenzij het bestuur anders beslist. 



Contributie 
Artikel 8. 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene 

Leden Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden 
ondergedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd om in bijzonder gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

Begunstigers 
Artikel 9 
1. Begunstigers zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
2. Begunstigers zijn instellingen, rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke 

personen, die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en zich jegens de 
vereniging verbinden een jaarlijkse geldelijke bijdrage aan de verenging ter beschikking 
stellen. Het bestuur is bevoegd deze bijdrage te binden aan een minimum. 

Commissies 
Artikel 10. 
De Algemene Leden Vergadering heeft de bevoegdheid commissies in te richten. 

Het bestuur 
Artikel 11. 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden: een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. Het kan voorts uitgebreid worden met algemene 
bestuursleden. 

2. De bestuursleden worden door de Algemene Leden Vergadering uit de leden benoemd. 
Een bestuurslid moet meerderjarig zijn. 

Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 12. 
1. Het bestuur treedt jaarlijks in zijn geheel af, zij zijn individueel terstond herkiesbaar. Het 

bestuurslidmaatschap eindigt door ontzetting, ontslag door de Algemene Leden 
Vergadering, beëindiging van het lidmaatschap, vrijwillig aftreden en door overlijden. 

2. 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 drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 
verloop van die termijn. 

Bestuurstaak, Vertegenwoordiging 
Artikel 13. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te 



beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde 
komt. 

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, bevoegd tot 
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, huren, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, 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. Op het ontbreken van de 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of bij zijn ontstentenis door de 
secretaris of penningmeester. 

Jaarverslag, rekening en verantwoording 
Artikel 14. 
1. Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen twee maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
Algemene Leden Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze 
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

2. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten 
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze 
kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

Algemene Leden Vergaderingen 
Artikel 15. 
1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene 

Leden Vergadering ‐de jaarvergadering‐ gehouden. In de jaarvergadering komen onder 
meer aan de orde; 
2.1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het 

verslag van de aldaar bedoelde kascontrolecommissie; 
2.2. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 
2.3. de benoeming van een bestuur, voorzieningen in eventuele vacatures; 
2.4. voorstellen (waaronder begrepen voorstellen op financieel terrein) van bestuur of 

leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering. 
3. Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende deel der stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering binnen een termijn van niet langer 
dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig 



Toegang en stemrecht 
Artikel 16. 
1. Toegang tot Algemene Leden Vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle 

aspirantleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 
2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Leden 

Vergadering. 
3. Een geschorst lid heeft het recht de vergadering, waarin over zijn opzegging of ontzetting 

wordt beslist, bij te wonen en zich te verdedigen. 
4. Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem. 
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. 
6. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de 

Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Bijeenroeping Algemene Leden Vergadering 
Artikel 17. 
1. Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping 

geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn 
voor de oproeping bedraagt ten minst veertien dagen. 

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

Statutenwijziging 
Artikel 18. 
1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een 

besluit van een Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor 
de vergadering een 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 een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 



Ontbinding 
Artikel 19. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden 

Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar ten minste twee/derde van de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt aan het batig saldo na vereffening, een bestemming 
gegeven. 

Huishoudelijk Reglement 
Artikel 20. 
Ter nadere bepaling van hetgeen in deze statuten is bepaald, benevens van hetgeen verder 
nog nodig zal blijken te zijn, wordt door de Algemene Leden Vergadering met ten minste 
twee/derde der uitgebrachte stemmen een huishoudelijk reglement vastgesteld, hetwelk 
niet in strijd mag zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de 
statuten. 

De Aansprakelijkheid 
Artikel 21. 
De leden doen aan alle activiteiten op wat voor gebied dan ook, georganiseerd door de 
vereniging, op eigen risico mee. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in 
geval, dat de vereniging aansprakelijk wordt gesteld door een lid of leden en/of hun/zijn 
familieleden en/of erfgenamen. 

Raad van Advies 
Artikel 22. 
De Algemene Leden Vergadering heeft de bevoegdheid om een Raad van Advies in te 
stellen. De leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door de Algemene 
Leden Vergadering. Indien de Algemene Leden Vergadering een Raad van Advies in het leven 
roept, dient tevens in het Huishoudelijke Reglement te worden vastgelegd in welke gevallen 
door het bestuur een advies van de Raad van Advies dient te worden verzocht. De Raad van 
Advies kan het bestuur of de Algemene Leden Vergadering zowel gevraagd als ongevraagd 
adviseren. Het bestuur is altijd bevoegd om een advies van de Raad van Advies naast zich 
neer te leggen en andersluidend te besluiten, tenzij anders is bepaald in het Huishoudelijke 
Reglement. 


