Statuten Dutch Freediving
Association
Dutch Freediving Association; Kamer van Koophandel nummer 17197128

1.
1.1.
1.2.
1.3.

ARTIKEL 1 – NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: Dutch Freediving Association.
Zij heeft haar zetel te Zeist.
De vereniging wordt hierna aangeduid met: DFA.

2.

DUUR
De DFA is opgericht op 1 oktober 2006 en duurt voor onbepaalde tijd voort.

3.

DOEL
De DFA heeft ten doel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.

het faciliteren, ontwikkelen en uitdragen van de beoefening van de sport freediving;
het faciliteren en organiseren van freedive evenementen, primair in Nederland;
freedivers in Nederland als landelijk overkoepelende organisatie te vertegenwoordigen
het aansluiting zoeken bij nationale en internationale (onderwater)sportorganisaties
(Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), AIDA International);
het ontwikkelen van regels en richtlijnen met betrekking tot veilige, verantwoordelijke en
eerlijke beoefening van de sport freediving, in samenwerking met andere nationale en
internationale (onderwater)sportorganisaties;
het faciliteren van leden bij (i) deelname van aan internationale wedstrijden; (ii) het zich
opleiden tot en het zijn van jurylid, safety diver en/of instructeur;
het vaststellen van regels met betrekking tot en het registreren van records van leden;
en
te ijveren voor het behoud van het maritieme milieu.

INKOMSTEN
De geldmiddelen van de DFA bestaan uit:
a)
b)
c)

contributies, donaties en bijdragen van leden;
subsidies; en
alle andere baten en inkomsten.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.
6.

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit ten minste drie, doch maximaal vijf personen.
Tot leden van het bestuur zijn benoembaar leden die natuurlijke personen zijn.
Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. De voorzitter wordt
door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De overige bestuurstaken worden
door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van ten hoogste twee jaar.
Bestuursleden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar. Een bestuurslid kan derhalve
maximaal zes jaar achtereenvolgens bestuurslid zijn.
De kandidaatstelling geschiedt uiterlijk twee weken vóór de datum waarop de algemene
ledenvergadering wordt gehouden waarin benoeming van bestuursleden geagendeerd staat,
door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur onder opgave van naam, adres en
kwalificaties.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of
ontslagen. Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of ontslag door de
algemene ledenvergadering of tot schorsing door het bestuur kan slechts worden genomen
met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Het bestuur kan voorts om dringende redenen een bestuurslid schorsen in afwachting van het
besluit van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden of aftreden.
BESTUURSTAAK
Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten, voor de uitvoering van genomen
besluiten en het bevorderen van de doelstellingen van de DFA.

7.
BESTUURSVERGADERING
7.1. Het bestuur vergadert volgens een door hen vast te stellen rooster en voorts wanneer twee
bestuursleden dit verlangen.
7.2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien alle bestuursleden met deze
wijze van stemming akkoord gaan.
7.3. Alle besluiten worden afzonderlijk en mondeling genomen met een meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking van stemming
komt geen besluit tot stand. Blanco stemmen zijn ongeldig. Een bestuurslid kan zich niet laten
vertegenwoordigen. De uitslag van de stemming wordt schriftelijk vastgelegd.
7.4. Bestuursvergaderingen zijn besloten vergaderingen. Het bestuur kan besluiten dat derden
worden toegelaten.
8.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
8.1. De DFA wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendien toe aan de voorzitter, tezamen met een ander lid van het bestuur. De
voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander lid van het bestuur.
8.2. Bestuursleden zijn bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen namens de DFA
daaronder mede begrepen het aangaan van financiële verplichtingen, voor zover die
verplichtingen zijn begroot binnen de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde
begroting. Het bestuur is voorts bevoegd financiële verplichtingen aan te gaan buiten
voornoemde begroting voor financiële verplichtingen die op een jaarlijkse basis niet meer dan
EUR 250 bedragen en voor zover die verplichtingen nodig zijn bij het realiseren van de
doelstellingen van de DFA of de goede organisatie van de vereniging.

9.
LIDMAATSCHAP
9.1. Leden van de DFA kunnen zijn personen van 12 jaar of ouder. Rechtspersonen kunnen alleen
toegelaten worden als lid na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Een persoon
wordt lid door zich aan te melden bij de secretaris en na voldoening van de contributie aan
de penningsmeester.
9.2. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de DFA en de besluiten van haar
organen na te leven en de belangen van de DFA, haar organen of de sport in het algemeen
niet te schaden.
9.3. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich voor de DFA bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en als zodanig door de algemene ledenvergadering op voorstel van het
bestuur zijn benoemd.
9.4. Ereleden zijn natuurlijke personen die aan de onderwatersport in het algemeen of aan de DFA
in het bijzonder uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als zodanig door de algemene
ledenvergadering op voorstel van het bestuur zijn benoemd.
10. VRIENDEN VAN DE DFA
10.1. Vrienden van de DFA zijn natuurlijke personen van 18 jaar of ouder die in het buitenland
woonachtig zijn, niet actief als leden betrokken zijn maar wel de DFA wensen te ondersteunen
en/of aangesloten willen zijn bij de DFA als AIDA national. Deze leden doneren minimaal een
bedrag gelijk aan de contributie exclusief de jaarlijkse lidmaatschapskosten voor de
Nederlandse Onderwatersportbond.
11. CONTRIBUTIE
11.1. De leden zijn per boekjaar gehouden tot het betalen van een contributie, welke ieder jaar
door de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
11.2. Behoudens dispensatie door het bestuur blijft een lid, wanneer het lidmaatschap in de loop
van het boekjaar aanvangt of eindigt, niettemin de contributie voor het gehele boekjaar
verschuldigd.
12. EINDE LIDMAATSCHAP
12.1. Het lidmaatschap eindigt:
a) voor leden-natuurlijke personen: door overlijden van het lid;
b) voor een lid-rechtspersoon: wanneer zij ophoudt te bestaan;
c) door opzegging door het lid; of
d) door opzegging door het bestuur wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld alsook wanneer redelijkerwijs
van de DFA niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
e) door ontzetting (royement) door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten,
de reglementen of de besluiten van de DFA handelt of de DFA op onredelijke wijze
benadeelt, waaronder verstaan het niet voldoen van contributie na aanmaning door het
bestuur.
12.2. Opzegging door een lid dient te geschieden tegen het einde van het boekjaar met een
opzegtermijn van vier weken. Een lid dat zijn lidmaatschap opzegt, heeft geen recht op gehele
of gedeeltelijke restitutie van contributie.
12.3. Opzegging of royement door het bestuur vereist unanimiteit van de uitgebrachte geldige
stemmen. Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van
redenen in kennis van het besluit tot opzegging of ontzetting. Het lid kan één maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep tegen het besluit van het bestuur bij de algemene
ledenvergadering.
12.4. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien er gronden tot ontzetting aanwezig zijn.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of
ontheffing eindigt door verloop van die termijn.

13. ALGEMENE LEDENVERGADERING
13.1. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de DFA is gevestigd, tenzij
het bestuur een andere plaats vaststelt.
13.2. Jaarlijks wordt ten minste eenmaal een algemene ledenvergadering gehouden. Deze vindt
plaats in het laatste weekend van de maand januari, tenzij het bestuur een andere datum
vaststelt.
13.3. De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering bevat in ieder geval:
a) het verslag van de kascommissie .
b) de behandeling en vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag.
c) de vaststelling van het jaarplan en begroting voor het komende boekjaar
d) de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar
e) de voorziening in vacatures (benoeming bestuur en commissieleden).
13.4. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
13.5. De termijn oproeping voor elke algemene ledenvergadering bedraagt ten minste zes weken.
13.6. Tot drie weken na de verzending van de oproepingen kunnen door een lid onderwerpen ter
behandeling op een algemene ledenvergadering aan het bestuur worden opgegeven welke
door het bestuur zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden worden gebracht.
13.7. Vergaderstukken worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering door het
bestuur aan de leden ter beschikking gesteld.
13.8. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de leden verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. Het verzoek dient een opgave te
bevatten van het te behandelen onderwerp.
13.9. Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen door het versturen
van een bericht aan het door het lid bij het bestuur opgegeven email adres.
13.10. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
13.11. Vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor (niet-geschorste) leden. De voorzitter van de
vergadering kan andere personen en organisaties uitnodigen en/of toelaten.
13.12. Het bestuur maakt notulen van de algemene ledenvergadering en zal die uiterlijk binnen
drie maanden aan de leden ter beschikking stellen.
14. STEMRECHT
14.1. Over zaken en personen wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of een lid een
schriftelijke stemming wenselijk acht.
14.2. Elk lid heeft één stem behoudens leden van wie de contributie één week voorafgaand aan de
vergadering niet ontvangen is.
14.3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid tenzij uit deze statuten het tegendeel
volgt.
14.4. Leden kunnen andere leden een schriftelijke volmacht verlenen hun stemrechten uit te
oefenen op een algemene ledenvergadering. De machtiging dient bij het aanvang aan het
bestuur te worden geregistreerd door het tonen van de volmacht.
14.5. De algemene ledenvergadering kan een reglement vaststellen met besluiten waarover buiten
vergadering per mail e-mail kan worden besloten door stemming.
14.6. Ingeval van vacatures geldt dat wanneer: (i) twee kandidaten zijn gesteld en de stem staken,
herstemming plaatsvindt en wanneer dat geen meerderheid oplevert, het lot beslist; en (ii) er
meer dan twee kandidaten zijn gesteld en de stemmen staken, herstemming plaatsvindt
tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen waarna de regeling
onder (i) wordt gevolgd. Indien geen kandidaten zijn gesteld bepaalt het bestuur hoe de
vacatures worden gevuld tot het moment dat zich kandidaten stellen.

15. BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
15.1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
15.2. In alle gevallen, waarin deze statuten en de overige door de algemene ledenvergadering
vastgestelde reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de algemene ledenvergadering, met
dien verstande dat wanneer haar beslissing niet kan worden afgewacht, het bestuur beslist
onder gehoudenheid om de betrokken beslissing aan de eerstvolgende algemene
ledenvergadering ter bekrachtiging voor te leggen.
16. DE KASCOMMISSIE
16.1. De DFA kent een kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden die benoemd worden
door de algemene ledenvergadering. De leden van de kascommissie worden benoemd voor
de duur van twee jaar.
16.2. De kascommissie zal zowel de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van
het bestuur als ook de financiële verslaggeving onderzoeken en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Daarnaast kan de kascommissie gevraagd
en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.
17. REGLEMENTEN EN COMMISSIES
17.1. Het bestuur is bevoegd ter bevordering van haar organisatie en doelen commissies in te
stellen en de leden daarvan te benoemen.
17.2. De organisatie alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de DFA als van haar organen
en commissies kunnen nader worden geregeld in door het bestuur vast te stellen afzonderlijke
reglementen.
17.3. Het bestuur kan een reglement vaststellen met betrekking tot de toelatingsprocedure en eisen
voor nieuwe leden.
17.4. Het bestuur kan een reglement vaststellen met betrekking tot de gedragsregels voor leden bij
verenigingsactiviteiten in Nederland.
17.5. Reglementen treden in werking twee weken na de datum waarop het bestuur de reglementen
per mail aan de leden bekend heeft gemaakt.
18. JAARVERSLAG EN JAARREKENING
18.1. Het boekjaar van de DFA is gelijk aan het kalenderjaar.
18.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de DFA zodanig aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
18.3. Het bestuur is tevens verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de DFA op te maken.
18.4. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering
een jaarverslag uit over de gang van zaken in de DFA en over het gevoerde beleid. Het legt
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering over.
18.5. Voor zolang zowel de baten als lasten onder de EUR 10,000 blijven kan de verslaggeving
beperkt blijven en zal dan plaatsvinden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op de
laatste vrijdag van januari.
18.6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de balans en de staat
van baten en lasten met een toelichting strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen
van het bestuur, voor zover die uit deze bescheiden blijken.

19. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
19.1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd en tot ontbinding van de DFA kan slechts
worden besloten door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering
waarin ten minste twee derde van het aantal leden vertegenwoordigd is met een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen en mits het voorstel tot
statutenwijziging dan wel ontbinding voorzien is van een toelichting die in de oproeping tot
de vergadering is opgenomen.
19.2. Indien ter vergadering niet ten minste twee derde van het aantal leden vertegenwoordigd is,
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste,
welke vergadering beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, doch met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
19.3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
19.4. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid, onder overlegging van een uittreksel
uit de notulen van de vergadering, bevoegd.
19.5. De liquidatie na ontbinding geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding
tevens een liquidatiecommissie is benoemd.
19.6. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan hen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid zijn, doch zal worden aangewend voor een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de DFA, dan wel aan
(een) door de algemene ledenvergadering aan te wijzen algemeen nut beogende
instelling(en).
19.7. Na de ontbinding blijft de DFA voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is.
19.8. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de DFA uitgaan moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

