NEDERLANDSE STUDENTEN ROEIFEDERATIE

DE STATUTEN
NAAM , ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Nederlandse Studenten Roei Federatie" en is
gevestigd te Amsterdam. De vereniging is opgericht op 18 december 1966 en is
aangegaan voor onbepaalde tijd. In de statuten zal de vereniging verder worden
aangeduid als "NSRF".
DOEL
Artikel 2.
De NSRF stelt zich ten doel werkzaam te zijn ter bevordering van de roeisport, in het
bijzonder in het belang van de studentenroeiverenigingen. Zij tracht dit doel te
bereiken langs wettige weg en wel door:
1. het uitschrijven, organiseren, bevorderen en steunen van roeiwedstrijden;
2. namens de leden ter behartiging van hun belangen op te treden tegenover
derden;
3. de onderlinge steun der leden te bevorderen;
4. het samenwerken met andere organisaties tot het bereiken van een doel dat
mede ten goede komt aan de roeisport;
5. alle andere wettige middelen.
LEDEN
Artikel 3.
Leden kunnen zijn in Nederland gevestigde studentenroeiverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid, mits die verenigingen in meerderheid natuurlijke personen als
leden kennen en lid zijn van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
TOELATING LEDEN
Artikel 4.
1. Het lidmaatschap van de NSRF kan slechts worden verkregen op voordracht van
tenminste twee leden van de NSRF, krachtens besluit van de algemene
vergadering.
2. Deze voordracht dient schriftelijk bij het bestuur der NSRF te geschieden. Het
bestuur brengt binnen drie maanden advies uit aan de leden, die in de
eerstvolgende algemene vergadering voor de inwilliging van de aanvraag tot
toelating beslissen.
ORDE
Artikel 5.
1. Het bestuur kan een lid:
a. berispen, indien het daartoe termen aanwezig acht;
b. beboeten, indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of
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besluiten van de algemene vergadering of andere organen van de NSRF,
danwel de NSRF onredelijk benadeelt;
c. schorsen.
2. Een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
algemene vergadering of andere organen van de NSRF, danwel de NSRF op
onredelijke wijze benadeelt, kan worden geschorst door het bestuur van de
NSRF. Het bestuur moet binnen acht weken nadat het besluit tot schorsing is
genomen een algemene vergadering bijeenroepen, die over verlenging of
opheffing van de schorsing moet beslissen. Het geschorste lid heeft het recht te
verdedigen en daartoe het woord te voeren in de algemene vergadering.
3. Het bestuur van de NSRF stelt het betreffende lid onmiddellijk per aangetekend
schrijven in kennis van een maatregel als genoemd is het eerste lid van dit
artikel.
4. In geval van berispen, beboeten of schorsen staat beroep open bij de algemene
vergadering.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
Het lidmaatschap van de NSRF eindigt door:
1. ophouden te bestaan van het lid;
2. opzegging door het lid;
3. opzegging namens de NSRF;
4. ontzetting.
OPZEGGING EN ONTZETTING
Artikel 7.
1. Opzegging door het lid dient tenminste één maand voor het einde van het
verenigingsjaar aangetekend aan het bestuur van de NSRF te worden
medegedeeld.
2. Opzegging namens de NSRF kan slechts geschieden wanneer een lid
opgehouden heeft aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen.
3. Ontzetting kan slechts geschieden wanneer een lid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de algemene vergadering of andere
organen van de NSRF, danwel de NSRF op onredelijke wijze benadeelt.
4. Een voorstel tot ontzetting of opzegging dient te geschieden namens tenminste
vier stemgerechtigde leden danwel door het bestuur van de NSRF. Het bestuur
van de NSRF stelt het betreffende lid onmiddellijk per aangetekend schrijven in
kennis van een desbetreffend voorstel.
5. Besluiten betreffende het opzeggen namens de NSRF of ontzetting dienen te
worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van
tenminste tweederde van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen.
6. Wanneer de algemene vergadering besluit tot opzegging of ontzetting zal het
bestuur van de NSRF het betreffende lid door middel van een aangetekend
schrijven, onder opgave van redenen, van het besluit in kennis stellen.
7. Een voorstel tot opzegging of ontzetting dient in de eerstvolgende vergadering te
worden behandeld, tenzij deze valt binnen veertien dagen na het indienen van
het voorstel.
8. Een lid is niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij verplichtingen van
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geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
GELDMIDDELEN
Artikel 8.
De inkomsten der NSRF bestaan uit:
1. de jaarlijkse bijdrage van de leden, vast te stellen door de algemene vergadering;
2. subsidies, erfstellingen, schenkingen, hoofdelijke omslagen, boetes en andere
wettige baten. Erfstellingen mogen niet dan onder het voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard.
BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen, te weten een voorzitter,
secretaris, penningmeester en tenminste één commissaris. De bestuursleden
worden door de algemene vergadering in functie gekozen.
2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Als bestuurslid zijn benoembaar meerderjarige natuurlijke personen die lid of
oud-lid zijn van een lid van de NSRF.
4. Een lid is bevoegd één of meer personen kandidaat te stellen voor de functie van
bestuurslid. Zodanige kandidaatstelling dient tenminste veertien dagen voor de
datum van de algemene vergadering waarin de benoeming moet geschieden
schriftelijk aan het bestuur van de NSRF te worden medegedeeld.
5. Het bestuur is bevoegd één of meerdere personen kandidaat te stellen voor de
functie van bestuurslid.
6. Het bestuur is gehouden tenminste zeven dagen voor de datum van de
algemene vergadering de kandidaatstelling aan de leden bekend te maken. Van
deze wijze van kandidaatstelling kan worden afgeweken indien de algemene
vergadering daartoe besluit met een meerderheid van tenminste tweederde van
het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen.
7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. bedanken;
b. overlijden;
c. aftreden;
d. ontslag.
8. De algemene vergadering kan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, een
bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een daartoe strekkend besluit is een
meerderheid van tenminste tweederde van het totaal uitgebrachte aantal geldige
stemmen noodzakelijk.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.
1. Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de NSRF.
2. Voor het aangaan van verplichtingen tot een waarde die een bij huishoudelijk
reglement vast te stellen bedrag te boven gaan, is de voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering vereist.
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3. Indien het aantal bestuursleden beneden de vier is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het zal echter zo snel mogelijk een algemene vergadering
bijeenroepen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door of zich te laten bijstaan door een commissie,
waarvan de leden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering
worden benoemd en ontslagen.
5. De NSRF wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden.
BESTUURSVERGADERING
Artikel 11.
1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit
verlangen.
2. Het bestuur kan besluiten nemen zonder bijeen te komen.
3. Van de bestuursvergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een
ander door de voorzitter aan te wijzen persoon.
4. Het in de bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend, tenzij onmiddellijk na het
uitspreken van hiervoor bedoeld oordeel de juistheid daarvan wordt betwist. In
dat geval vindt stemming plaats.
5. In de bestuursvergadering worden besluiten genomen met meerderheid van
stemmen. Indien de stemmen staken is het oordeel van de voorzitter
doorslaggevend.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12.
1. Het NSRF-jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de NSRF zodanig
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijden haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Binnen drie maanden na afloop van het NSRF-jaar, behoudens verlengen van
deze termijn met ten hoogste drie maanden krachtens besluit van de algemene
ledenvergadering, brengt het bestuur het jaarverslag uit. Zij doet dit onder
overlegging van begin- en eindbalans, een staat van vorderingen en schulden,
een verlies- en winstrekening en een verantwoording over het in het NSRF-jaar
gevoerde financiële beleid. Na afloop van deze termijn kan ieder lid dit
jaarverslag in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit tenminste
twee personen die lid of oud-lid zijn van één der leden van de NSRF. De
kascommissie onderzoekt het jaarverslag en brengt over dit onderzoek verslag
uit aan de algemene vergadering.
5. Het lidmaatschap van de kascommissie is onverenigbaar met bestuurslidmaatschap.
6. Het bestuur is gehouden de in het derde lid genoemde bescheiden gedurende
tien jaren te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 13.
1. Jaarlijks zal een algemene vergadering worden gehouden binnen drie maanden
na afloop van het NSRF-jaar.
2. In deze vergadering staat tenminste op de agenda:
a. het jaarverslag als omschreven in art.12, lid 3;
b. het verslag van de kascommissie, als omschreven in art. 12, lid 4;
c. voorstel tot decharge van de penningmeester voor het door hem gevoerde
financiële beleid;
d. voorstel tot decharge van de kascommissie;
e. vaststelling van de begroting voor het lopende NSRF-jaar, waaronder de
vaststelling van de jaarlijkse bijdrage der leden;
f. verkiezing kascommissie.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit
wenst, of wanneer tenminste drie leden een daartoe strekkend verzoek, met
opgaaf van redenen, per aangetekend schrijven bij het bestuur indienen. Het
bestuur is verplicht binnen twee weken gehoor te geven aan het verzoek en over
te gaan tot het bijeenroepen van de algemene vergadering binnen een termijn
van vier weken. Geeft het bestuur niet binnen twee weken gevolg aan het
verzoek, dan kunnen de indieners van het verzoek zelf overgaan tot het
bijeenroepen van de algemene vergadering.
4. Het bestuur of, wanneer het vorig lid van toepassing is, de indieners van het
verzoek is verplicht tenminste twee weken voor de datum van een algemene
vergadering de leden schriftelijk uit te nodigen, onder vermelding van de agenda.
5. Een algemene vergadering kan slechts doorgang vinden wanneer tenminste vijf
leden zijn vertegenwoordigd.

algemene vergadering voorgelegd, waarbij zij na goedkeuring door de voorzitter
en de notulist, als zodanig ter vergadering optredend, worden ondertekend.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14.
1. Tot de algemene vergadering hebben toegang:
a. de afgevaardigden van de leden;
b. bestuursleden van de NSRF;
c. leden van de commissies van de NSRF;
d. oud-bestuursleden van het bestuur van de NSRF;
e. genodigden van het bestuur der NSRF.
2. Ieder lid kan 1 stem uitbrengen. Geschorste leden hebben geen stemrecht.
3. Voorzover de statuten niet anders bepalen, geschiedt de besluitvorming met
gewone meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 15.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij zijn
ontstentenis neemt een ander bestuurslid zijn taak waar. Wordt ook op deze
wijze niet in de leiding van de algemene vergadering voorzien, dan kiest de
vergadering uit haar midden een voorzitter.
2. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een
ander door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De notulen
worden in de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring aan de
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BESLUITVORMING
Artikel 16.
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door
de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend, tenzij
onmiddellijk na het uitspreken van hiervoor bedoeld oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist. In dat geval vindt stemming plaats
2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Heeft bij een verkiezing van
niemand meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich
verenigd, dan wordt gestemd over de kandidaten met het hoogste stemmental en
de kandidaat die het één na hoogste stemmental heeft verworven. Als bij een
stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het bestuur.
3. Indien de stemmen staken betreffende een voorstel, niet rakende de verkiezing
van personen, dan is het voorstel verworpen.
4. Behoudens het gestelde in het tweede lid geschieden stemmingen mondeling,
tenzij de voorzitter of één der leden schriftelijke stemming verlangt.
Besluitvorming per acclamatie is mogelijk.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering waartoe opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor
de datum van de algemene vergadering een afschrift als voor bedoeld ten huize
van de secretaris ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
algemene vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan, behoudens het in het volgende lid
gestelde, slechts genomen worden in een vergadering waarin tenminste
drievierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en waar terzake
met een meerderheid van tenminste tweederde van het totaal uitgebracht aantal
geldige stemmen wordt beslist.
4. Indien in de hiervoor bedoelde algemene vergadering geen drievierde van het
aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal binnen vier weken daarna een
tweede algemene vergadering worden uitgeschreven. Daarin kan over het
voorstel tot statutenwijziging worden beslist met een meerderheid van tenminste
tweederde van het totaal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18.
1. De NSRF kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.
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De behandeling van een voorstel tot ontbinding zal aan dezelfde eisen moeten
voldoen als het in art. 17, leden 1 tot en met 4 gestelde omtrent wijziging van de
statuten.
2. Over het batig saldo wordt beslist door de algemene vergadering die het besluit
tot ontbinding uitspreekt.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
1. De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen onder meer vastgesteld worden:
a. aanvullende bepalingen omtrent rechten en verplichtingen der leden;
b. taken van de bestuursleden;
c. reglementen betreffende de geldmiddelen;
d. taken van commissies;
e. onderwerpen van orde binnen de algemene vergadering;
f. financiële en organisatorische regelingen van door de NSRF uitgeschreven
wedstrijden.
3. Het huishoudelijk reglement of enig ander reglement mag niet in strijd zijn met de
wet of met de statuten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 20.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist
het bestuur.

Deze statuten zijn geheel gewijzigd opnieuw vastgesteld door de Algemene
Vergadering van de Nederlandse Studenten Roei Federatie van 8 november 2006 te
Utrecht (notariële akte gepasseerd te Wageningen op 6 december 2007).
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