
Statuten van de Eerste Leidse Studenten Zwem- en Waterpolo Vereniging 
“Aquamania” 

 
 

HOOFDSTUK I: Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Eerste Leidse Studenten Zwem- en Waterpolo 
Vereniging “Aquamania” (afgekort: E.L.S.Z.W.V. "Aquamania"; verkorte naam: 
"Aquamania"). 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. 
 
 

HOOFDSTUK II: Duur 
 
Artikel 2 

1. De vereniging is opgericht op 17 juni 1992 (zegge: zeventien juni 
negentienhonderdtweeënnegentig) en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Het verenigingsjaar vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus. 
 
 

HOOFDSTUK III: Doel 
 
Artikel 3 

1. De vereniging stelt zich ten doel: 
a. de beoefening van zwemmen en waterpolo, in de ruimste zin van het woord, 

voor de leden te bevorderen en meer algemeen te maken; 
b. de betrokkenheid bij de vereniging en de gemeenschapszin van de leden te 

stimuleren. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. 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. 

b. Het houden van oefeningen; 
c. Het deelnemen aan en het houden van zwem- en waterpolowedstrijden en 

andere aan de zwemsport gebonden activiteiten; 
d. Al hetgeen te doen wat in de ruimste zin verband houdt met de gemelde 

doelen. 
3. De vereniging is tevens aangesloten bij de kring 'Gouwe Rijnstreek' van de KNZB. 

Hetgeen in artikel 9 (De verplichtingen van de leden) wordt gesteld ten aanzien van de 
KNZB geldt tevens voor de kring 'Gouwe Rijnstreek' van de KNZB. 

 
 

HOOFDSTUK IV: Inrichting 
 
Artikel 4 

1. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering alsmede alle 
overige personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene 



vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de 
algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. De organen van de vereniging, bedoeld in lid 1, hebben geen rechtspersoonlijkheid. 
 
 

HOOFDSTUK V: De leden van de vereniging 
 
Artikel 5 

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

2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten dienen bij hun aanvraag een 
schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen. 

3. Personen die door de KNZB of de kring levenslang zijn uitgesloten van het recht tot 
het deelnemen aan enige activiteit danwel van het recht functies in de KNZB te 
bekleden, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten. 

4. Na het verkrijgen van het lidmaatschap verwerft men alle aan het lidmaatschap 
verbonden rechten en onderwerpt men zich aan alle verplichtingen die door de 
Statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen worden opgelegd. 

5. De rechten die een lid aan het lidmaatschap van de vereniging kan ontlenen zijn: 
a. het deelnemen aan en het, in opdracht van de A.L.V. of het bestuur, 

organiseren van activiteiten, in de ruimste zin des woords; 
b. gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door de vereniging, ten-

zij elders anders bepaald; 
 
Artikel 6 

De vereniging kent als buitengewoon lid de Enige Leidse Studenten Zwem- en 
Waterpolo Reünisten Vereniging “Aquafossielen” (afgekort: E.L.S.Z.W.R.V. 
"Aquafossielen"; verkorte naam: "Aquafossielen", ook wel reünistenvereniging); zij is 
geen lid zoals bedoel in artikel 5. De rechten en plichten van de “Aquafossielen” 
worden nader geregeld door het Huishoudelijk Reglement. 

 
Artikel 7 

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk en voor 1 augustus van 
het lopende verenigingsjaar te geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
verenigingsjaar. 
Niettemin kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen: 

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren; of 

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten zijn beperkt of zijn 
verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of hem is meegedeeld; 
of 

c. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de 
Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

2. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap van de kant van de vereniging kan 
geschieden door de A.L.V. op voordracht van het bestuur van de vereniging. De op-
zegging dient bij het verzenden van de agenda en de ter verhandelen stukken 
ingevolge artikel 12, lid 3 op de agenda van de A.L.V. te zijn vermeld. 

3. Gronden voor schriftelijke opzegging van de kant van de Vereniging kunnen zijn: 
a. Het niet nakomen van geldelijke verplichtingen aan de Vereniging; 



b. Gedragingen die de Vereniging schade berokkenen; of 
c. Handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging. 

4. De schriftelijke opzegging wordt de desbetreffende persoon per aangetekende brief 
medegedeeld, uiterlijk binnen een maand na het in lid 2 van dit artikel verhandelde. 

5.  
a. Het bestuur is bevoegd een lid, wiens opzegging het van plan is de 

eerstvolgende A.L.V. voor te stellen, tot die A.L.V. te schorsen, voor een 
periode van maximaal drie maanden. Het geschorste lid heeft pas toegang tot 
de A.L.V. waarop zijn schorsing wordt behandeld op het moment dat het 
desbetreffende agendapunt is geopend. Gedurende de schorsing mag het 
betrokken lid zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen. 
De schorsing eindigt door de beslissing van de A.L.V. omtrent de schriftelijke 
opzegging, behoudens door eerdere opheffing door het bestuur. 

b. Het bestuur heeft de plicht het betrokken lid tijdig op te roepen om gehoord te 
worden in de vergadering. 

 
 
Artikel 8 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. schriftelijke opzegging van de kant van het lid bij het bestuur der vereniging; 
b. schriftelijke opzegging van de kant van de vereniging bij besluit van de 

algemene ledenvergadering; 
c. overlijden. 

2. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te 
zijn, zolang het niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van 
de vereniging of zolang enige aangelegenheid, waarbij het lid betrokken is niet is 
afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. 
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen. 

 
 

HOOFDSTUK VI: De verplichtingen van de leden 
 
Artikel 9 

1. De leden zijn verplicht: 
a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen 

van de vereniging, bedoeld in artikel 4 na te leven en de jurisdictie van de 
daarin vermelde organen te erkennen; 

b. zich jegens elkander en ten opzichte van de vereniging te gedragen naar 
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd; 

c. 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; 

d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het 
lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden 
aangaat. 

2. De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen, die in de Vereniging een functie, 
welke dan ook, bekleden, onderwerpen zich door de aanvaarding van hun 
lidmaatschap, aangeslotene zijn of functie tegenover de KNZB aan dezelfde 
verplichtingen, waaraan de Vereniging als lid van de KNZB is of zal zijn 
onderworpen, daaronder begrepen mitsdien de verplichting de statuten en reglementen 
van de KNZB en de besluiten van zijn organen na te leven, alle overige verplichtingen 



te aanvaarden, welke uit het lidmaatschap van de Vereniging als lid van de KNZB en 
lid van de kring 'Gouwe Rijnstreek' voortvloeien of welke de KNZB in naam van zijn 
leden aangaat, 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, evenwel voor wat de door de KNZB en/of de kring 'Gouwe Rijnstreek' in 
naam van zijn leden aangegane verplichtingen betreft slechts voorzover deze 
verplichtingen tevens betrekking hebben op de leden van de Vereniging. Onder andere 
aangeslotenen worden in dit artikel mede verstaan zij, die op enigerlei wijze min of 
meer regelmatig van de diensten van de Vereniging gebruik maken. De Vereniging is 
bevoegd om in naam van haar leden tegenover de KNZB de  verplichtingen aan te 
gaan, als in dit lid omschreven. 

 
 

HOOFDSTUK VII: De algemene ledenvergadering 
 
Artikel 10 

1. De algemene ledenvergadering(A.L.V.) is het hoogste gezagsorgaan binnen de 
vereniging.  

2. De A.L.V. wordt gehouden in de gemeente Leiden of één der direct aangrenzende 
buurgemeenten. 

3. Van het ter A.L.V. verhandelde worden notulen gehouden.  
 
Artikel 11 

Tenminste eenmaal per jaar zal een A.L.V. worden gehouden. 
 

Artikel 12 
1. De A.L.V. kan bijeengeroepen worden: 

a. Door het bestuur; of 
b. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige 
A.L.V., in welk geval het bestuur verplicht is tot het bijeenroepen van een 
A.L.V. op een termijn van niet langer dan vier weken en tot vermelding van de 
reden voor bijeenroeping op de agenda. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping van de A.L.V. overgaan. De verzoekers kunnen in dat geval 
anderen dan de bestuurders belasten met de leiding van de A.L.V. en het 
opstellen van de notulen. 

2. Het bestuur maakt via de ter beschikking staande middelen en organisaties minstens 
vier weken van tevoren tijd, plaats en, voor zover mogelijk, agenda en de te 
verhandelen stukken van de A.L.V. bekend. 

3. De agenda en de ter verhandelen stukken worden minimaal één week van tevoren 
schriftelijk ter beschikking gesteld. 

4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 2 en/of 3, kan de A.L.V. 
niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als 
gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende der stemmen zich daartegen verzet met 
inachtneming van het in artikel 22 bepaalde. 

 
Artikel 13 

1. Stemgerechtigd zijn: 



a. Alle leden, met uitzondering van leden die geschorst zijn; 
b. De voorzitter, secretaris en penningmeester van de E.L.S.Z.W.R.V. 

“Aquafossielen”; met dienverstande dat het aantal der door hen 
gezamenlijk uitgebrachte stemmen niet meer mag zijn dan de helft van het 
aantal der door de leden uitgebrachte stemmen. 

2. Alle stemgerechtigden zoals bedoeld in lid 1 mogen ter A.L.V. één stem 
uitbrengen. 

 
 

HOOFDSTUK VIII: Het bestuur 
 
Artikel 14 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden, die door 
de A.L.V. worden gekozen uit de leden, te weten: een Praeses, een Abactis, een 
Quaestor, respectievelijk overeenkomstig met de wettelijke functie van voorzitter, 
secretaris en penningmeester, en tenminste twee andere bestuursleden. De functies van 
Abactis en Quaestor kunnen ook in één hand verenigd zijn, in welk geval in het 
bestuur tenminste drie andere bestuursleden zitting hebben. 

2. De Praeses en Quaestor van het bestuur worden te allen tijde in functie verkozen. 
3. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 
4. De kandidaatstelling, samenstelling alsmede de werkwijze van het bestuur worden 

nader geregeld door het Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 15 

1. Het bestuur is te allen tijde rekening en verantwoording schuldig aan de algemene 
ledenvergadering over het door haar gevoerde beleid. 

2. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
geschorst voor een periode van maximaal drie maanden. Indien in geval van schorsing 
van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn 
ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. 

3. Inzake schorsing of ontslag van een bestuurslid besluit de algemene vergadering met 
een meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Het in lid 2 en 3 verhandelde is alleen van toepassing op de rechten en plichten die 
voortvloeien uit de bestuursfunctie. Indien de algemene vergadering dit niet voldoende 
acht is zij bevoegd het lid eveneens haar algemene rechten en plichten te ontnemen, 
zoals beschreven in artikel 7, lid 2 tot en met 5. 

5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 

6. Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
vergadering - binnen vier maanden na afloop van het boekjaar op een algemene 
vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting 
ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders dan wordt 
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan 
ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting 
nakomen. 

 



Artikel 16 
1. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

2.  Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan 
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. 

3. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging, zulks wat betreft de 
handelingen genoemd in lid 2 van dit artikel, met inachtneming van het daar bepaalde. 

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, 
hetzij de penningmeester. 

 
Artikel 17 

1. Tegen een besluit van het bestuur kan, door degene tegen wie dat besluit is gericht, 
beroep worden ingesteld binnen vier weken na ontvangst van dat besluit. 

2. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over het beroep, doch uiterlijk binnen 6 weken 
na ontvangst van het beroep. 

3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het bestreden besluit van 
kracht. 

4. De ledenvergadering kan een beroepscommissie benoemen en stelt bij reglement een 
procedure vast voor de wijze van afhandeling van een beroep. 

 
 

HOOFDSTUK IX: De geldmiddelen 
 
Artikel 18 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 
a. jaarlijkse contributie van de leden; 
b. jaarlijkse contributie van de reünistenvereniging; 
c. subsidies; 
d. schenkingen, donaties en legaten; 
e. andere wettige inkomsten. 

 
Artikel 19 

Het boekjaar der vereniging vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus. 
 
Artikel 20 

De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat een kascommissie. Deze 
commissie oefent toezicht uit op het financiële beleid van het bestuur der vereniging. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 
bescheiden der vereniging te geven. Bevoegdheden en werkwijze van de 
kascommissie worden nader door het Huishoudelijk Reglement geregeld. 

 
 



HOOFDSTUK X: Het Huishoudelijk Reglement 
 
Artikel 21 

Niet of niet nader in deze Statuten geregelde gevallen worden geregeld bij 
Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door de algemene ledenvergadering. Dit 
reglement mag geen met de Statuten strijdige bepalingen bevatten. 

 
 

HOOFDSTUK XI: Wijziging der Statuten en ontbinding der vereniging 
 
Artikel 22 

1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 
A.L.V.waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten 
zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproep tot de A.L.V. ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is op genomen, 
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de 
dag waarop de vergadering werd gehouden.  

3. Tot wijziging van de Statuten kan door de A.L.V. slechts worden besloten met een 
meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in een opzettelijk 
daartoe belegde buitengewone A.L.V., waarop tenminste de helft van het aantal leden 
aanwezig is. Wordt dit aantal niet bereikt, dan wordt niet eerder dan na een maand een 
tweede buitengewone A.L.V. uitgeschreven, waarop ongeacht het aantal aanwezige 
leden, tot statutenwijziging of ontbinding kan worden besloten met een meerderheid 
van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de A.L.V. alle 
stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen. 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de Statuten, zoals deze na de 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken gehouden register. 

6. Een wijziging in de Statuten behoeft de goedkeuring van de KNZB, zolang de 
vereniging lid van de KNZB is. 

 
Artikel 23 

1. Het bepaalde in artikel 22 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit van de A.L.V. tot ontbinding van de vereniging. 

2. De A.L.V. stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het 
batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de 
vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in 
liquidatie”. 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten 
meer aanwezig zijn. 



6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 
vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

 
 

HOOFDSTUK XII: Slotbepalingen 
 
Artikel 24 

In gevallen waarin ten eerste de Statuten niet voorzien, ten tweede het Huishoudelijk 
Reglement niet voorziet, en ten derde overige reglementen niet voorzien, beslist het 
bestuur. 

 
Artikel 25 

1. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te 
doen verlijden. 
 


