
 

STATUTEN N.S.O. 

Naam 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Soloklasse 
Organisatie. Zij is opgericht op 15 december 1962, 
en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Zetel 
Artikel 2 
De vereniging heeft haar zetel te Wassenaar. 
 
Doel 
Artikel 3  
Het doel van de vereniging is: 
- het propageren en het bevorderen van het zeilen, speciaal 
het wedstrijdzeilen, in de Soloklasse; 

- het bevorderen van de belangen, voor zover deze gelegen zijn 
op het terrein van de zeilsport, der leden; 

- het bevorderen van het contact en de goede verstandhouding 
tussen de zeilers in de klasse, zowel hier te lande als 
elders;   

- het doen of mede doen handhaven van de klassenvoorschriften 
in de Soloklasse. 

 
Middelen 
Artikel 4  
De vereniging tracht dit doel te bereiken binnen de door het 
K.N.W.V. voor klassenorganisaties gestelde of nog te stellen 
regelen en grenzen en wel door: 
a. het bepleiten van de belangen der klasse bij het K.N.W.V.; 
b. het samenwerken met de National Solo Class Association in 

Engeland; 
c. het houden van vergaderingen, lezingen en bijeenkomsten; 
d. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van dit 

doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 
Leden 
Artikel 5  
Leden kunnen uitsluitend zijn: 
eigenaren of mede-eigenaren van een Solo, voorzien van een 
geldige meetbrief, die tevens lid zijn van een bij het 
K.N.W.V. aangesloten vereniging. 



 
 
 
Donateurs 
Artikel 6  
Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de 
vereniging financieel te steunen met een door de algemene 
vergadering vast te stellen minimum bijdrage. 
 
Toelating  
Artikel 7  
l. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en 
donateurs. 
2. Bij niet toelating tot lid, kan de algemene vergadering 
alsnog tot toelating besluiten. 
3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid of donateur 
kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als 
bedoeld in artikel 14 lid 3. 
 
Einde van het lidmaatschap  
Artikel 8 
Het lidmaatschap vervalt: 
a. door opzegging bij aangetekend schrijven vóór 1 september 
van het lopende verenigingsjaar; 
b. door verlies van kwaliteit van eigenaar van een Solo, 
voorzien van een geldige meetbrief en/of het verlies van 
kwaliteit van lid ener bij het K.N.W.V. aangesloten 
vereniging; 
c. door het niet voldoen van zijn geldelijke verplichtingen 
tegenover de vereniging; 
d. door vervallenverklaring door het bestuur, tenzij een 
beroep hiertegen, ingesteld binnen 14 dagen na de 
vervallenverklaring, wordt toegewezen door een overeenkomstig 
artikel 16 bijeengeroepen algemene vergadering. 
 
Het lidmaatschap eindigt: 
in geval a. aan het einde van het lopende verenigingsjaar;  
in geval b. met onmiddellijke ingang; 
in geval c. en d. onmiddellijk na het terzake genomen 
bestuursbesluit. 
 
Einde rechten en verplichtingen van donateurs  
Artikel 9 
1. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen 
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens 
dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar 
voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 



 
Geldmiddelen  
Artikel 10 
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door 
contributies van leden, bijdragen van donateurs en andere 
baten. De door de leden te betalen contributie en de minimale 
bijdrage van donateurs worden door de jaarlijkse algemene 
vergadering vastgesteld. 
Nieuwe leden die zich na 1 augustus aanmelden zijn voor het 
resterende deel van het lopende verenigingsjaar geen 
contributie verschuldigd. 
 
 
Bestuur  
Artikel 11  
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en tenminste twee doch ten hoogste vier 
commissarissen. 
Het bestuur wordt op een algemene vergadering uit de leden 
gekozen. De commissarissen moeten tenminste 16 jaar oud zijn, 
de overige bestuursleden tenminste 21 jaar oud. Slechts de 
voorzitter wordt in functie gekozen; de overige functies 
worden door het bestuur onder de overige bestuursleden 
verdeeld. 
Kandidaatstelling van bestuursleden dient tenminste 10 dagen 
vóór de algemene vergadering te geschieden. Kandidaatstelling 
is slechts mogelijk: 
a. schriftelijk en door tenminste vijf leden ondertekend;  
b. door het bestuur. 
 
 
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - 
schorsing  
artikel 12 
l. Elk bestuurslid, kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden ontslagen of geschorst. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt 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. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken 



 
 
 
Besluitvorming van het bestuur  
artikel 13 
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de 
secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden 
vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris. 
In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het 
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de 
inhoud van een besluit niet beslissend. 
 
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging  
artikel 14 
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 
plaats of open plaatsen aan de orde komt. 
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 behoeft goedkeuring van de algemene vergadering 
voor besluiten tot: 
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging 
een bankkrediet wordt verleend; 
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen 
het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 
tegen derden geen beroep worden gedaan. 
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen 
met een ander bestuurslid. 
 
Jaarverslag -rekening en verantwoording  
artikel 15 
l. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 septenber. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 
vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes 
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene 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 verenigingsjaar gevoerd bestuur. 



 
 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 
commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen 
maken van het bestuur. 
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt haar verslag uit aan de algemene 
vergadering.  
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas 
en de waarden te vertonen en inzage van boeken en bescheiden 
der vereniging te geven. 
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de 
benoeming van een andere commissie. 
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 
2 en 3 tien jaren te bewaren. 
 
Algemene vergaderingen  
artikel 16 
l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen. 
2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in 
oktober of november. De verzending van de oproep en de agenda 
voor deze vergadering moet tenminste 14 dagen vóór de datum 
der vergadering geschieden. 
De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering moet onder 
meer de volgende punten bevatten: 
a. Het algemeen en financieel jaarverslag, uit te brengen door 
het bestuur; 
b. De behandeling van het verslag over de rekening van het 
afgelopen jaar, uit te brengen door de commissie als bedoeld 
in artikel 15 lid 4; 
c. De verkiezing van een commissie van twee leden tot nazien 
der kas over het lopend boekjaar; 
d. Vaststelling van de begroting, de contributie en de 
donateurbijdrage voor het lopende seizoen; 
e. Ingekomen stukken; 
f. Verkiezing bestuursleden;  
g. Rondvraag. 
Voorstellen van leden voor de jaarlijkse vergadering moeten 
vóór 1 oktober schriftelijke en door tenminste drie leden 
ondertekend bij het bestuur worden ingediend. 
3. Andere algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen: 
a. het bestuur; 
b. op schriftelijk verzoek van tenminste 15 leden. 
De verzending van de oproep en de agenda voor deze vergadering 
moet tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering 
geschieden. 



 
 
Toegang en stemrecht Artikel 17 
1. Toegang tot de algemene vergadering en bijeenkomsten 
hebben:  
a. Leden der vereniging; 
b. door het bestuur genodigden. Zij kunnen slechts met 
toestemming van de voorzitter der vergadering of bijeenkomst 
het woord voeren; 
c. donateurs en introducés van de leden. Zij mogen alleen na 
verkregen toestemming van de voorzitter der vergadering of 
bijeenkomst het woord voeren; 
d. de vertegenwoordiger van het bestuur van het K.N.W.V.  
2. Ieder lid heeft één stem. 
3. Besluiten over voorstellen, zaken betreffende, worden bij 
bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen 
worden de voorstellen geacht te zijn verworpen. 
4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen vereist. Is op deze wijze geen 
beslissing verkregen, dan wordt een nieuwe stemming gehouden, 
waarbij diegene is gekozen, die het grootste aantal stemmen op 
zich verenigd heeft. Wordt ook bij deze stemming geen 
beslissing verkregen, dan beslist het lot. 
 
Voorzitterschap en notulen  
Artikel 18 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 
van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de 
voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter 
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 
persoon notulen maakt, die in de eerstvolgende vergadering 
worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist 
worden ondertekend. 
 
Ontbinding  
Artikel 19  
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, krachtens 
besluit ener daartoe uitdrukkelijk bijeen geroepen algemene 
vergadering, waarop tenminste driekwart der leden aanwezig is. 
Dit besluit kan allen worden genomen met tenminste driekwart 
der uitgebrachte geldige stemmen. Mocht op deze vergadering 
het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn, dan kan op een 
één maand later te houden algemene vergadering, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, met tenminste driekwart der 
uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten. 
Het besluit tot ontbinding moet tevens bevatten: 



 
 
a. De benoeming van een liquidatiecommissie; 
b. Aanwijzing van middelen tot dekking van een eventueel 
tekort of beschikking over een eventueel batig saldo. 
Een eventueel batig saldo komt niet aan de leden individueel 
ten goede, doch moet worden bestemd voor een doel van 
liefdadige aard of verband houdende met de watersport. 
 
 
Onvolledigheid  
Artikel 20 
In alle gevallen waarin de statuten en/of reglementen van de 
vereniging niet voorzien, wordt door het bestuur beslist, 
behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene 
vergadering. 
 
 
Statutenwijziging  
Artikel 21 
De statuten kunnen alleen gewijzigd worden krachtens besluit 
van een algemene vergadering, genomen met tenminste tweederde 
der aldaar uitgebrachte geldige stemmen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door het K.N.W.V. 
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