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STATUTEN 
  
NAAM EN ZETEL  
 
Artikel 1  

De vereniging draagt de naam: "Kanovereniging Gaasperplas", af te korten tot K.V. Gaasperplas, 
verder aan te duiden als de vereniging. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.  

 
Artikel 2  

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de kanosport en tracht dit te 
bereiken door:  
a  het opwekken van de belangstelling voor de kanosport;  
b  het oefenen in kanovaren;  
c  het deelnemen aan en het uitschrijven van toertochten;  
d  de benodigde accommodatie aan te brengen en in stand te houden;  
e  andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen;  
f  het lidmaatschap te verwerven, resp. te behouden van de Nederlandse Kano Bond, verder aan 
 te duiden als de N.K.B.;  
g  het lidmaatschap te verwerven, resp. te behouden van de Federatie Amsterdamse 
 Kanoverenigingen, verder aan te duiden als de F.A.K.  

 
Artikel 3  

De vereniging is opgericht op 8 november 1979 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het 
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

 
LEDEN  
 
Artikel 4  

De vereniging bestaat uit:  
a  gewone leden;  
b  aspirant-leden;  
c  ereleden;  
d  donateurs.  

 
Artikel 5  

a  Gewone leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt bij de aanvang van het 
verenigingsjaar.  

b  Aspirant-leden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog 
niet hebben bereikt,  

c  Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en, op 
voordracht van het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden, door de algemene 
ledenvergadering met ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen als zodanig 
zijn benoemd.  

d  Donateurs zijn de organisaties en natuurlijke personen die het streven met een jaarlijkse donatie of 
met een bedrag ineens steunen.  

 
Artikel 6  

a  Aanmelding voor het (aspirant-)lidmaatschap, genoemd onder artikel 5, dient te geschieden bij het 
bestuur. Het (aspirant-)lidmaatschap wordt verkregen door zich met een schriftelijke van zijn/haar 
handtekening voorziene aanvrage tot het bestuur te wenden, een en ander als geregeld in het 
huishoudelijk reglement.  

b  leder (aspirant-)lid is verplicht tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
vereniging, een en ander als geregeld in het huishoudelijk reglement.  
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STATUTEN  
 
Artikel 7  

Beëindiging (aspirant-)lidmaatschap:  
a  door overlijden van het (aspirant-)lid;  
b  door schriftelijke opzegging aan het bestuur tegen het eind van het verenigingsjaar met 

inachtneming van een termijn van drie maanden;  
c  door royement wegens wangedrag zowel in als buiten de vereniging door de algemene 

ledenvergadering met twee/derde gedeelte van de uitgebrachte schriftelijke stemmen;  
d  door royement wegens wanbetaling.  

 
GELDMIDDELEN  
 
Artikel 8  

De geldmiddelen van de vereniging omvatten:  
a  contributies, donaties, inschrijfgelden;  
b  subsidies;  
c  erfstellingen, legaten, schenkingen, toevallige baten en andere wettige baten;  
d  ontvangsten uit kano-evenementen.  
 

Artikel 9  
a  De bedragen van de contributie voor de gewone leden en aspirant-leden, zoals deze voor het 

verenigingsjaar zullen gelden, worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
Het bestuur dient daartoe een voorstel in.  

b  Bij aanmelding voor het (aspirant-)lidmaatschap van de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd; 
hetzij per persoon een bedrag, hetzij per gezin. De hoogte van dit eenmalige bedrag wordt jaarlijks 
door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur dient daartoe een voorstel in.  

c  Zij die reeds eerder lid waren, hetzij gewoon lid, hetzij aspirant-lid, dienen indien een vroeger 
(aspirant-)lidmaatschap geëindigd is door wanbetaling als omschreven in artikel 7 vierde lid, de 
oude schuld eerst te vereffenen alvorens tot een nieuw (aspirant-)lid te worden ingeschreven.  

d  Het bedrag van de minimum donatie wordt eveneens door de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering vastgesteld.  

e  Het bestuur is bevoegd, indien het daartoe termen aanwezig acht, een gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling of uitstel van betaling te verlenen van verschuldigde contributie of donatie.  

f  Elk (aspirant-)lid ontvangt ieder jaar bij betaling van de contributie een gedagtekende ledenkaart.  
g  De contributie is over het gehele jaar verschuldigd; gedeelten van een jaar gelden voor een vol 

jaar.  
 
HET BESTUUR  
 
Artikel 10  

a  Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige personen, van wie vier 
de functies vervullen van onderscheidenlijk: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Het bestuur wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering gekozen. Ten 
minste de helft van de bestuursleden mag de leeftijd van zestig jaar nog niet hebben bereikt. Om 
voor een bestuursfunctie in aanmerking te komen moet men ten minste zes maanden lid zijn van 
de vereniging. De voorzitter wordt in functie gekozen.  

b  De wijze van verkiezing en aftreding wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. Ontslag van 
bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering.  

c  Het bestuur kan zich doen bijstaan door speciale commissies waarvan de leden worden benoemd 
en ontslagen door het bestuur.  

d  Het dagelijks bestuur bestaat ten minste uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks 
bestuur behartigt de lopende en spoedeisende zaken met verantwoording jegens het bestuur. De 
vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur, van wie 
ten minste een tot het dagelijks bestuur behoort.  
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STATUTEN  
 
LEDENVERGADERING  
 
Artikel 11  

Jaarlijks voor een (1) maart wordt een algemene ledenvergadering gehouden.  
a  In deze vergadering worden onder meer de periodieke bestuursverkiezingen gehouden en de 

jaarverslagen van de secretaris en penningmeester uitgebracht. Tevens wordt voor het lopende 
verenigingsjaar een begroting gepresenteerd, die door de ledenvergadering moet worden 
goedgekeurd.  

b  Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden indien het bestuur zulks wenst of ten minste 
drie bestuursleden tussentijds wensen af te treden. Of, indien ten minste een/tiende gedeelte van 
de stemgerechtigde leden daartoe een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek bij het bestuur 
heeft ingediend.  

c  Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van 
een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden, ten minste zeven dagen 
tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Overigens wordt die 
bijeenroeping, alsmede de wijze van stemmen en de te volgen procedure ter ledenvergadering bij 
huishoudelijk reglement geregeld.  

d  Stemgerechtigd zijn de leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.  
e  De vergaderingen zijn in principe openbaar.  

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Artikel 12  

Het door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels 
omtrent het (aspirant-)lidmaatschap, vergaderingen, stemmingen, bestuursfuncties en alle verdere 
onderwerpen, waarvan de regeling gewenst voorkomt. Het huishoudelijk reglement mag geen 
bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten. Wijziging van het huishoudelijk reglement 
geschiedt door de algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.  

 
WIJZIGING VAN STATUTEN  
 
Artikel 13  

a  De statuten van de vereniging kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de 
ledenvergadering die bij convocatie een mededeling ontvangt, dat statutenwijziging wordt 
voorgesteld.  

b  Een wijzigingsbesluit wordt genomen met twee/derde meerderheid van de in die vergadering 
uitgebrachte geldige stemmen.  

c  De wijziging van de statuten treedt in werking zodra de notariële akte van wijziging is gepasseerd.  
 
ONTBINDING VAN DE VERENIGING EN BESTEMMING BATIG SALDO  
 
Artikel 14  

a  De vereniging kan slechts ontbonden worden door een besluit van de ledenvergadering, die bij 
convocatie EEN MAAND VAN TEVOREN een mededeling krijgt dat ontbinding wordt voorgesteld.  

b  Een ontbindingsbesluit kan steeds worden genomen door volstrekte meerderheid van alle 
stemgerechtigde leden. Indien dit aantal in de eerste ledenvergadering niet wordt gehaald, schrijft 
het bestuur binnen dertig dagen een tweede vergadering uit. In deze vergadering kan slechts een 
ontbindingsbesluit worden genomen met drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte geldige 
stemmen.  

c  Indien de vereniging wordt ontbonden, zal de ledenvergadering vaststellen welke bestemming aan 
een eventueel batig saldo zal worden gegeven, met uitzondering van door subsidies verkregen 
gelden.  
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STATUTEN  
 
VERANTWOORDELIJKHEID  
 
Artikel 15  
leder (aspirant-)lid neemt op eigen verantwoording deel aan de vereniging.  
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van het (aspirant-)lid, noch 
voor letsel, opgelopen tijdens het beoefenen van de kanosport.  
 
SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 16  
Elk geschil omtrent uitleg of toepassing van deze statuten wordt door het bestuur beslist.  
In gevallen waarin door deze statuten niet wordt voorzien, beslist het bestuur.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
VERKRIJGEN VAN HET LIDMAATSCHAP  
 
Artikel 1  

De aanvraag tot het lidmaatschap wordt gedaan op een door het bestuur ter beschikking gesteld 
formulier.  
De aanvrager moet kunnen aantonen de zwemkunst voldoende machtig te zijn.  
Indien tot toelating wordt besloten, wordt hiervan mededeling gedaan aan de aanvrager.  
Een afwijzende beslissing wordt onder vermelding van de reden van afwijzing meegedeeld aan de 
aanvrager.  

 
Artikel 2  

Bij het verkrijgen van het lidmaatschap is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. In een tijd waarin het 
ledental aanleiding geeft tot een ledenstop, kan een kandidaat zich op een wachtlijst laten plaatsen 
tegen vervroegde betaling van dat inschrijfgeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
Dat inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd wanneer de kandidaat afziet van verkrijging van het 
lidmaatschap.  

 
SOORTEN LEDEN EN INTRODUCÉ  
 
Artikel 3  

Gewone leden (artikel 4 en 5 van de statuten) worden voor de bepaling van de contributie 
onderscheiden in:  
a  individuele leden;  
b  samenwonende leden;  
c  éénoudergezin;  
d  gezinsleden;  
e  aspirant-leden.  
 
Ad c.  Een éénoudergezin kan bestaan uit:  

 Een ouder en een of meer kinderen vanaf 4 jaar die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt 
 hebben.  

Ad d.  Een gezin kan bestaan uit:  
  Twee ouders en een of meer kinderen vanaf 4 jaar die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt 
  hebben.  
Ad e.  Een aspirant-lid houdt in:  
  Aspirant-leden (artikel 4 en 5 van de statuten) worden hier gedefinieerd als de bovengenoemde
  gezinsleden vanaf 4 jaar die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.   

 Het aspirant-lidmaatschap gaat ten vroegste in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar 
 waarin het kind 12 jaar is geworden. Het aspirant-lidmaatschap eindigt uiterlijk op 1 januari van
 het jaar volgend op het jaar waarin de 18-jarige leeftijd is bereikt.  

 
Artikel 4  

Er worden contributies vastgesteld voor:  
a individueel lidmaatschap;  
b lidmaatschap van samenwonende leden;  
c eenouder-gezinslidmaatschap;  
d gezinslidmaatschap;  
- de contributie voor een gezin met één ouder bestaat uit de contributie voor een individueel lid plus 

een toeslag voor de kinderen in de bovengenoemde leeftijd, ongeacht het aantal;  
- de contributie voor een gezin met twee ouders bestaat uit de contributie voor samenwonende leden 

plus een toeslag voor de kinderen in de bovengenoemde leeftijd, ongeacht het aantal.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Artikel 5  

Kinderen beneden 12 jaar van leden mogen onder verantwoordelijkheid van hun ouder(s) incidenteel 
deelnemen aan verenigingsactiviteiten zonder lid te zijn. Kinderen vanaf 12 jaar mogen onder 
verantwoordelijkheid van hun ouder(s) deelnemen aan daarvoor passende verenigingsactiviteiten. 
Wanneer deelname niet meer incidenteel is, maar een structureel karakter krijgt, wordt verwacht dat 
lidmaatschapsvormen c of d van toepassing zijn.  

 
ARTIKEL 6  

In overeenstemming met een der doelstellingen van de vereniging -het bevorderen van de kanosport 
(artikel 2 van de statuten) - mag een introducé onder verantwoordelijkheid van een lid incidenteel 
deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Wanneer deelname niet meer incidenteel is, maar een 
structureel karakter krijgt, wordt verwacht dat de introducé een passend lidmaatschap aangaat; het 
wordt beschouwd als de verantwoordelijkheid van het lid en de introducé om deze regel na te leven.  

 
CONTRIBUTIE EN LIGGELD  
 
Artikel 7  

a.  Bestaand lidmaatschap.  
De contributiebrieven voor de jaarlijkse bijdrage (bestaande uit contributie, liggeld en eventueel 
inschrijfgeld) zullen maximaal 1 maand na de ALV van het betreffende jaar worden verstuurd. De 
betaling dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar, bij betaling voor 1 juni van 
dat jaar ontvangen leden een betalingskorting van 7%. 

b.  Liggeld. 
Liggeld bij bestaande leden is verschuldigd tot het eind van het kalenderjaar. Bij eerder opgeven 
van de ligplaats wordt geen liggeld gerestitueerd. Als een ligplaats in de loop van het jaar in 
gebruik wordt genomen of geclaimd, is het liggeld verschuldigd naar rato (van het tarief liggeld 
zonder betalingskorting) van het aantal maanden vanaf het moment dat de ligplaats in gebruik 
wordt genomen of wordt geclaimd.  

c.  Nieuw lidmaatschap.  
Nieuwe leden ontvangen bij hun inschrijving de actuele statuten en het huishoudelijk reglement. De 
contributie voor het restant van het lopende verenigingsjaar wordt berekend naar rato (van het 
tarief contributie zonder betalingskorting) van het aantal maanden vanaf ingangsdatum 
lidmaatschap tot 31 december. Het inschrijfgeld dient altijd te worden voldaan. Deze verplichtingen 
dienen per ommegaande te worden voldaanvoldaan.  

 
Artikel 8  

Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden hanteert de vereniging de volgende procedure:  
a.  Een eerste betalingsherinnering wordt rond 10 juni verstuurd met het dringende verzoek om binnen 

3 weken te betalen. Bij betaling na 1 juni dient het volledige tarief aangehouden te worden en 
vervalt het recht op betalingskorting.  

b.  Een tweede en tevens laatste betalingsherinnering wordt rond 10 september gestuurd met het 
dringende verzoek tot betaling per omgaande. Indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven 
dan kan het bestuur administratiekosten voor extra betalingsherinneringen opleggen.  

c.  Na in gebreke blijven van deze betaling volgt registratie als wanbetaler, het daarop volgende jaar is 
het bestuur na 1 juni gerechtigd, wanneer de vereiste betaling nog steeds niet is ontvangen, 
eventueel gestalde boten zonder verdere kennisgeving te verkopen. Het betreffende lid wordt 
geroyeerd vanaf 1 juni van dat jaar. Het bestuur mag maatregelen nemen om extra kosten ten 
laste van de vereniging voor deze wanbetaler te voorkomen. Deze extra kosten, die niet 
voorkomen konden worden, worden in rekening gebracht bij dit geroyeerde lid.  

d.  Het betreffende geroyeerde lid dient alle in zijn/haar bezit zijnde sleutels per omgaande in te 
leveren.  

 
Alleen na overleg met het bestuur kan van de regels van artikel 8 worden afgeweken.  



Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Kano Vereniging Gaasperplas 

 

 
 
Statuten  versie 8 november 1979 
Huishoudelijk Reglement  versie 28 februari 2020   Pagina 7 van 10 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
BESTUUR  
 
Artikel 9  

Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV) uit een lijst 
van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten.  
Een lid kan kandidaat gesteld worden door het bestuur of door vijf leden.  
Een kandidaat moet zich bereid verklaard hebben een eventuele benoeming te aanvaarden.  
Kandidaatstelling door de leden geschiedt bij de secretaris uiterlijk 7 dagen voor de datum van de 
ALV.  

 
Artikel 10  

Op grond van artikel 10a van de statuten wordt het bestuur jaarlijks door de algemene 
ledenvergadering gekozen. Elk jaar stelt een bestuurslid zich niet herkiesbaar volgens een door het 
bestuur op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van 
toetreding. De voorzitter wordt door en uit de leden in functie gekozen. Daarna worden de overige 
bestuursleden gekozen.  

 
Artikel 11  

Bevoegdheden en verplichtingen van ieder bestuurslid worden door het bestuur vastgesteld.  
 
Artikel 12  

De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee 
bestuursleden dit wensen.  
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet de meerderheid der bestuursleden 
aanwezig is.  
Het bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen zonder in vergadering aanwezig te zijn.  

 
Artikel 13  

Indien een bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar wil aftreden, is hij/zij verplicht ten minste 4 
weken van tevoren aan de voorzitter van zijn voornemen kennis te geven. De voorzitter geeft, indien 
hijzelf tussentijds wenst af te treden, hiervan kennis aan de secretaris. De overige bestuursleden 
kiezen in dit geval uit hun midden een nieuwe voorzitter.  

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)  
 
Artikel 14  

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten in de ALV genomen met 
meerderheid van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.  

 
Artikel 15  

De oproeping tot de ALV geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van 
een termijn van ten minste drie weken. De oproeping vermeldt de plaats, het tijdstip en de agenda, 
voorzien van een toelichting.  

 
Artikel 16  

De agenda bevat behalve de uit de statuten voortvloeiende punten ieder voorstel dat ten minste vier 
weken voor de vergadering door ten minste vijf leden bij de secretaris is ingediend, alsmede al 
hetgeen het bestuur daarin wenst op te nemen.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Artikel 17  

Alle op de agenda voorkomende punten worden op de vergadering aan de orde gesteld en 
behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de  
vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt. 
De voorzitter heeft het recht de discussie te sluiten doch is verplicht ze weer te openen, indien de 
algemene ledenvergadering zich hiervoor verklaart.  

 
Artikel 18  

Over elk voorstel wordt naar volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij de ALV anders 
beslist.  

 
Artikel 19  

Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in stemming en 
wel naar volgorde van indiening, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.  

 
Artikel 20  

a  Besluiten worden met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen, met dien 
verstande dat ter bepaling van die meerderheid de ongeldige stemmen als bedoeld in lid d worden 
afgetrokken van het totaal van de uitgebrachte stemmen.  

 
b  Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.   
 
c  1  De stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken mondeling, tenzij het bestuur of 
  de meerderheid van de aanwezige leden om een schriftelijke stemming verzoekt.  
 2  Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de ter vergadering aanwezigen een 
  stembureau van drie personen. Het stembureau opent de stembiljetten en beslist over de 
  geldigheid van iedere uitgebrachte stem.  
 
d  Ongeldig zijn stembiljetten die:  
 1  blanco zijn;  
 2  ondertekend zijn;  
 3  onleesbaar of onduidelijk zijn;  
 4  een persoon niet duidelijk aanwijzen;  
 5  de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;  
 6  voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;  
 7  meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.  
 
e  1  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 van de uitgebrachte geldige stemmen,
 dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben
 verkregen.  

 2  Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming
 plaats over hem en degene die het een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er
 meer personen die het een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen
 eerst een tussenstemming plaats om te bepalen wie de kandidaat wordt voor de herstemming.  

 3  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.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
COMMISSIES  
 
Artikel 21  

De ALV kan evenals het bestuur een (1) of meerdere commissies met een algemene of bijzondere 
opdracht benoemen. De commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de ALV 
respectievelijk het bestuur.  

 
GEBRUIK VAN VERENIGINGSMATERIAAL EN -FACILITEITEN  
 
Artikel 22  

Het uitgangspunt van de vereniging is dat leden eigen materiaal gebruiken om te varen. De vereniging 
heeft echter een aantal boten met accessoires in eigendom. Dat verenigingsmateriaal is bedoeld voor 
leden die nog niet over eigen materiaal beschikken of die met verschillende typen boten willen 
kennismaken.  
Ook wordt het materiaal gebruikt voor introductiecursussen voor niet-leden.  

 
Artikel 23  

In overeenstemming met een der doelstellingen van de vereniging -het bevorderen van de kanosport 
(artikel 2 van de statuten) - is het toegestaan dat een lid verenigingsmateriaal gebruikt om een 
introducé in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met de kanosport. Dit gebruik dient beperkt 
te worden tot incidentele gelegenheden; er mag geen sprake zijn van structureel gebruik. De introducé 
vaart onder begeleiding en verantwoordelijkheid van het lid. Het lid is verantwoordelijk voor het 
gebruik van het materiaal en geldt als de gebruiker.  

 
Artikel 24  

De gebruiker van verenigingsmateriaal is aansprakelijk voor eventuele schade, naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid.  
 

Artikel 25  
Afspraken inzake gebruikte consumpties. 

a. De gebruikte consumpties zo spoedig mogelijk afrekenen. 
b. De openstaande bon boven de € 25,-- zo spoedig mogelijk afrekenen. 
c. De openstaande bon kan voldaan worden door: 

a. Contante betaling op verenigingsavond of -weekend 
b. Overmaking op de verenigingsrekening, en deze bon te laten registreren op de individuele 

betalingslijst bij het uitgiftepunt. 
d. Aan een herinneringsverzoek om je bon te voldoen dient per ommegaande gevolg gegeven te 

worden.  
Indien aan dat verzoek geen gevolg wordt gegeven, dan kunnen er bij extra herinneringen 
administratiekosten in rekening gebracht worden. 
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BIJZONDERE BEPALINGEN  
 
Artikel 26  

Elk lid is verplicht tijdens het varen op de Gaasperplas een deugdelijk zwemvest te dragen.  
 
Artikel 27  

Een lid jonger dan zestien jaar kan uitsluitend aan een door de vereniging georganiseerde tocht 
deelnemen indien dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een bepaalde volwassene.  

 
Artikel 28  

leder (aspirant-)lid neemt op eigen verantwoording deel aan de vereniging.  
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van het (aspirant-)lid, 
noch voor letsel, opgelopen tijdens het beoefenen van de kanosport. 


