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Voorwoord 

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een vereniging. De statuten 
moeten bij een notaris zijn vastgelegd. 
 
Ook bij de oprichting van Batavia Swim in 2017 zijn statuten opgesteld en door een notaris 
bekrachtigd. 
 
Met de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 2021 is 
ingegaan, moeten de statuten van Batavia Swim herzien en geactualiseerd worden. Dit document 
stelt de nieuwe herziene statuten op. 
 
Daarnaast beschikt Batavia Swim over een huishoudelijk regelement en een handboek 
wedstrijdzwemmen, beide belangrijke hulpmiddelen bij de vele werkzaamheden om het runnen van 
de vereniging, het trainen en wedstrijdzwemmen van de zwemmers mogelijk te maken.  
 
Voor het opstellen van deze herziene statuten is als leidraad het modelstatuten van de KNZB 
gebruikt. De daarin aangegeven “Blauwe” verplichte onderdelen zijn overgenomen alsmede ook een 
aantal andere verplichte onderdelen. 
 
De volgende artikelen uit het modelstatuten nemen we op in het huishoudelijk regelement: 
Artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (1 verplicht onderdeel in statuten), 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 en 20. 
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1. Statuten 

 
Artikel 1. Naam en zetel 

1.01 De vereniging draagt de naam: Batavia Swim. 
1.02 Zij heeft haar zetel in de gemeente Lelystad. 

 
Artikel 2. Doel en middelen 

2.01 De vereniging heeft ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te 
bevorderen en meer algemeen te maken. 

2.02 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven en het 
daarna behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond 
(afgekort KNZB), gevestigd te Nieuwegein onder erkenning van de KNZB als enig 
besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland. 

2.03 Zij tracht dit doel daarnaast te bereiken door haar leden de mogelijkheden te bieden 
zich met plezier in het wedstrijdzwemmen te trainen en te bekwamen en zet zich in 
om zowel de competitieve als recreatieve beoefening van de zwemsport door leden 
mogelijk te maken. 

2.04 De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
 
Artikel 3. Lidmaatschap 

3.01 Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door het 
bestuur als lid zijn toegelaten. 

3.02 Afspraken ten aanzien van procedure van aanmelden, soorten lidmaatschap, reden 
tot schorsing, opzeggen, verplichtingen als lid en overige procedures aangaande 
lidmaatschap van de vereniging zijn omschreven in het huishoudelijk regelement van 
de vereniging. 

3.03 Het lidmaatschap eindigt door levenslange uitsluiting van het recht tot het deelnemen 
aan enige activiteit door de KNZB dan wel het recht om enige functie te bekleden 
binnen de KNZB. 

 
Artikel 4. Bestuur: Samenstelling, benoeming en defungeren 

4.01 De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-
penningmeester en tenminste 5 bestuurders in totaal als door de algemene 
vergadering is vastgesteld. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

4.02 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden. 
4.03 In ontstane vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Onze vereniging 

kent geen bindende voordracht. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering. (zie 4.06) 

4.04 Bestuurders zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij 
zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de 
vereniging) als extern (in relatie met derden). 

4.05 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-
penningmeester. Het bestuur kan voor ieder van hen uit zijn midden een 
plaatsvervanger aanwijzen. 

4.06 Bestuurders worden benoemd voor een periode die eindigt uiterlijk bij het sluiten van 
de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat drie jaren zijn verstreken 
na het moment waarop de desbetreffende bestuurder is (her-)benoemd. Bestuurders 
treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, dat 
zodanig is opgesteld dat daardoor de continuïteit van het bestuur zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk 
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het 
rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

4.07 Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of 
ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een 
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
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4.08 Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 4.07 bedoeld, kan slechts 

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het 
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

4.09 Een bestuurder defungeert voorts: 
a door zijn/haar overlijden; 
b doordat hij/zij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of 

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar 
buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van toepassing is; 

c door zijn/haar ondercuratelestelling of doordat hij/zij anderszins het vrije beheer 
over zijn/haar vermogen verliest; 

d door zijn/haar vrijwillig aftreden al dan niet volgens het in artikel 4.06 bedoelde 
rooster; 

e door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
f door levenslange uitsluiting van het recht tot het deelnemen aan enige activiteit 

door de KNZB dan wel het recht om enige functie te bekleden binnen de KNZB. 
4.10 Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust 

het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen 
personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de 
aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Ingeval van ontstentenis of 
belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende 
bestuurders. 

4.11 Onder belet wordt in deze statuten verstaan: 
a schorsing; 
b ziekte; 
c onbereikbaarheid; 
d in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van 

vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de vereniging 
heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn 
vaststelt. 

 
Artikel 5. Bestuur: Vertegenwoordiging, goed bestuur en tegenstrijdig belang 

5.01 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
5.02 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuurders. 
5.03 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer 

bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 

5.04 Het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bedrag van €300,- wordt gehanteerd. 
Dat betekent dat er altijd één extra bestuurslid akkoord moeten zijn met 
overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één 
ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken. 

5.05 Bij uitgaven boven € 1000,- moet minimaal 3 offertes worden aangevraagd aan bij 
verschillende leveranciers m.u.v. de huur van het zwembad als hiervoor in Lelystad 
geen concurrerend aanbod beschikbaar is en het lidmaatschap van de KNZB. De 
offertes worden besproken met het bestuur en leggen de besluitvorming over de 
keuze vast in de notulen. Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een 
schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf altijd duidelijkheid is wat is 
afgesproken. 

5.06 Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige 
bestuursleden. 

5.07 Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en 
besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig 
belang. 
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Artikel 6. Algemene Leden Vergadering: Bevoegdheden en bijeenroeping 

6.01 Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn 
opgedragen. 

6.02 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond 
van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene vergadering, hierna te 
noemen: "jaarvergadering", gehouden. 

6.03 De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten: 
a vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
b vaststelling van het jaarverslag van de secretaris dan wel secretaris-

penningmeester; 
c behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het 

afgelopen boekjaar; 
d de verlening van decharge aan de bestuurders voor de in het jaarverslag en de 

rekening en verantwoording vermelde handelingen; 
e vaststelling van de jaarlijkse contributie; 
f vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar; 
g voorziening in vacatures; 
h voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 
6.04 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
6.05 Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de 
stemmen in de algemene vergadering, tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 
verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het 
verzoek elektronisch is vastgelegd. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan op de wijze als bedoeld in artikel 6.06. De verzoekers kunnen alsdan 
anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het 
opstellen van agenda en maken van het vergaderverslag. 

6.06 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd 
het bepaalde in artikel 6.06. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van 
de stemgerechtigde leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven 
dagen. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
vereniging statutair is gevestigd. 

6.07 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, agenda en stukken 
meegestuurd dan wel via de openbare website toegankelijk gemaakt. 

 
Artikel 7. Statutenwijziging 

7.01 In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht dan door 
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

7.02 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf 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. 
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7.03 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte 
stemmen. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde 
is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering 
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de 
eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten 
met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping tot de tweede 
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging 
kan worden genomen in een vergadering ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 

7.04 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

7.05 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

 
Artikel 8. Ontbinding en vereffening 

8.01 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
vergadering. Het bepaalde in artikel 7.02 en artikel 7.03 is van overeenkomstige 
toepassing. 

8.02 Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij 
door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars 
zijn aangewezen. 

8.03 De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede 
van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een 
bestuurder worden verlangd. 

8.04 Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan degenen die ten tijde van het 
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit 
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden 
gegeven. 

8.05 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar 
uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 

8.06 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat de 
vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door de algemene 
vergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is 
gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing 
alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. 

 
Artikel 9. Reglementen 

9.01 Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen en opheffen. De ALV stelt ten 
minste het huishoudelijk reglement vast. 

9.02 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 
bevat, noch met de statuten. 

9.03 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in het 
huishoudelijk regelement van toepassing. Wijzigingen van reglementen worden met 
twee-derde meerderheid van het aantal in de vergadering aanwezige stemmen 
vastgesteld. 
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Artikel 10. Verplichting van leden 

10.01 De leden zijn verplicht: 
a de belangen van de vereniging en van haar organen, die van de KNZB en zijn 

organen en die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden; 
b de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen 

van de vereniging; 
c de statuten en reglementen van de KNZB en de besluiten van de organen van de 

KNZB na te leven en zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak, de 
disciplinaire rechtspraak, de arbitraire rechtspraak en de administratieve 
rechtspraak, zoals vastgelegd en nader geregeld in de daarop betrekking 
hebbende reglementen van de KNZB; 

d de statuten, reglementen en besluiten van Stichting Instituut Sportrechtspraak 
(verkort: Instituut Sportrechtspraak) na te leven indien en voor de duur dat de 
KNZB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan Instituut 
Sportrechtspraak; 

e de te hunnen laste door de KNZB in de overeenkomst met het Instituut 
Sportrechtspraak aangegane verplichtingen te aanvaarden voor de duur van hun 
lidmaatschap van de KNZB, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun 
lidmaatschap van de KNZB wanneer zij betrokken zijn bij een bij het Instituut 
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, totdat in die zaak onherroepelijk is 
beslist; 

f alle overige verplichtingen te aanvaarden, welke uit het lidmaatschap van de 
vereniging van de KNZB voortvloeien, en welke de KNZB in naam van zijn leden 
aangaat, voor zover deze verplichtingen betrekking hebben op de leden van de 
vereniging. 

10.02 De van toepassing zijnde reglementen van de KNZB en het Instituut 
Sportrechtspraak zijn de laatste door het bestuur van respectievelijk de KNZB en het 
Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie zoals gepubliceerd op hun website, 
tenzij in een reglement van respectievelijk KNZB of Instituut Sportrechtspraak anders 
is bepaald. 

10.03 Leden hebben niet de bevoegdheid hun lidmaatschap op te zeggen bij wijziging van 
de van toepassing zijnde reglementen van de KNZB of het Instituut 
Sportrechtspraak. 

 
Artikel 11. Tuchtrechtspraak Instituut Sportrechtspraak 

11.01 De aanklager, de tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak zijn organen van de vereniging voor zover het gaat om doping, 
matchfixing en seksuele intimidatie. De aanklager, de leden van de tuchtcommissie 
en van de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak worden 
benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

11.02 Het dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement 
matchfixing worden door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgesteld 
en gewijzigd. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen de 
bevoegdheden en werkwijze van de aanklager, de tuchtcommissie en van de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede de overtredingen, 
de op te leggen straffen, de procesgang, en de rechten en verplichtingen van het 
verdachte of overtredende lid. 

11.03 Overtredingen betreffende seksuele intimidatie, matchfixing of doping worden 
berecht door de aanklager, de tuchtcommissie en/of door de commissie van beroep 
met inachtneming van respectievelijk het tuchtreglement seksuele intimidatie, het 
tuchtreglement matchfixing en het dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak. 
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11.04 De vereniging vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn 

aanklagers, zijn tuchtrechters, zijn ambtelijk secretariaat, zijn juridisch secretariaat, 
zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien 
van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging.  

 
Artikel 12. Slotbepalingen 

12.01 In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging niet 
voorzien, beslist het bestuur. 


