STATUTEN VEREENIGING VAN OUD-KWEEKELINGEN
VAN DE KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART TE AMSTERDAM
(herziene versie zoals vastgesteld bij notariële akte d.d. 3 maart 2020)
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: "Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool
voor de Zeevaart", afgekorte naam "VOK". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid
als "de vereniging".
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam
Artikel 2 - Oprichtingsdatum, verenigingsjaar
1. De vereniging werd opgericht op een augustus negentienhonderd zeventien (01-08-1917)
en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van een (1) augustus tot en met eenendertig (31) juli
daaropvolgend.
Artikel 3 - Doel
1. De vereniging heeft ten doel:
a. de band, die gedurende de opleiding aan, dan wel het verblijf in, de Kweekschool
tussen de kwekelingen is ontstaan, te versterken en zo mogelijk tot alle oudkwekelingen uit te strekken;
b. het onderhouden van interesse bij de leden voor alle aangelegenheden en
ontwikkelingen die betrekking hebben op de verschillende gebieden van onderwijs
genoten tijdens het verblijf op de Kweekschool voor de Zeevaart.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van jaarlijkse reünies;
b. het houden van vergaderingen;
c. het (doen) organiseren van bijzondere evenementen;
d. het voorzien in informatieve publicaties en berichtgeving;
e. het bevorderen van de continuïteit van de vereniging door het actief werven van
nieuwe leden;
f. alle verdere daarvoor in aanmerking komende wettige middelen.
3. De vereniging beweegt zich niet op politiek of godsdienstig gebied.
4. Het huishoudelijk reglement van de vereniging geeft nadere uitwerking aan dit artikel.
Artikel 4 - Leden, voorstanders en donateurs
1. De vereniging kent (ere)leden, voorstanders en donateurs.
2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn:
a. zij die een maritieme studie hebben gevolgd aan de Kweekschool voor de Zeevaart te
Amsterdam;
b. zij die tijdens enigerlei studie voor de duur van tenminste één (1) jaar waren gehuisvest
in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

3. Zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen, op
voordracht van het bestuur of van tenminste vijftien (15) leden, door de algemene
vergadering tot erelid worden benoemd. Ereleden die niet reeds lid waren van de
vereniging worden door hun benoeming beschouwd als ware zij lid van de vereniging.
4. Personen die de vereisten missen om als lid van de vereniging te worden toegelaten, maar
die de vereniging wensen te steunen, kunnen voorstander of donateur van de vereniging
zijn, zoals nader omschreven in het huishoudelijk reglement.
Artikel 5 - Toelating
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, voorstanders en donateurs.
2. De wijze van toelating wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
3. Bij niet-toelating tot lid of donateur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating van
de kandidaat besluiten. De kandidaat dient hiertoe bij aangetekende brief, gericht aan de
secretaris, beroep in te stellen bij de algemene vergadering. De kandidaat heeft het recht
zich te verantwoorden in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep
wordt behandeld.
Artikel 6 - Register
1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden,
voorstanders en donateurs zijn opgenomen.
2. Leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op te
geven.
3. Het register is ter inzage van de leden.
Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging. Opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, dan wel wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt;
d. door overlijden van het lid.
2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk aan de secretaris te worden
gedaan en kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken.
4. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk en onder opgave van redenen. Het
lidmaatschap eindigt met ingang van de datum van de betreffende brief, behoudens het
bepaalde in lid 6 en 7.
5. Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste, bij aangetekende
brief en onder opgave van redenen, in kennis gesteld.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een (1) maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten

aanzien van eventuele functies die hij in de vereniging bekleedt, met dien verstande dat
het geschorste lid het recht heeft zich te verantwoorden in de algemene vergadering
waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld.
7. Het beroep bedoeld in het vorige lid dient bij aangetekende brief, gericht aan de secretaris,
te worden ingesteld. Indien de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende
vergadering besluit de opzegging dan wel de ontzetting ongedaan te maken wordt het
lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft het betrokken
lid niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
9. De rechten en verplichtingen van voorstanders en donateurs kunnen wederzijds door
opzegging worden beëindigd. Het tweede, derde, vierde en achtste lid zijn van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 - Verplichtingen van de leden
De leden zijn verplicht:
a. tot tijdige betaling van de jaarlijkse contributie;
b. tot naleving van de statuten, reglementen en besluiten der vereniging.
Artikel 9 - Geldmiddelen; jaarlijkse bijdragen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, bijdragen van donateurs en
voorstanders, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere - structurele of
incidentele - baten.
2. De penningmeester is belast met het beheer van de middelen en waarden van de
vereniging, zulks in overleg met en onder toezicht van het bestuur.
3. Het bedrag van de contributie wordt op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering vastgesteld.
4. Donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die tenminste gelijk is
aan de krachtens het vorige lid vastgestelde contributie.
5. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels omtrent het beheer van de geldmiddelen
en omtrent de contributie en betaling daarvan.
Artikel 10 – Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van minstens
vijf (5) en hoogstens negen (9) leden, die door de algemene vergadering uit de leden
worden benoemd.
2. Indien het aantal bestuursleden niet meer voldoet aan het conform het vorige lid
vastgestelde aantal, is het bestuur verplicht bij de eerstvolgende algemene vergadering als
bedoeld in het tweede lid van artikel 15 een voorstel te doen teneinde daarin te voorzien.
3. Tijdens het bestaan van één of meer vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld.
4. Voor de benoeming van een bestuurslid beveelt het bestuur een kandidaat aan. De naam
van de kandidaat zal in de oproeping tot de desbetreffende algemene vergadering
worden vermeld.
5. Voor een te vervullen vacature in het bestuur kunnen ook de leden iemand kandidaat
stellen, mits een daartoe strekkende, door tenminste tien (10) stemgerechtigde leden
getekende kennisgeving uiterlijk zeven (7) dagen voor de vastgestelde dag van de
algemene vergadering in het bezit van de secretaris is.
6. De in het vorige lid bedoelde kennisgeving dient vergezeld te gaan van een schriftelijke
akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat.

Artikel 11 - Bestuursfuncties; bestuursvergadering; besluitvorming van het bestuur
1. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering uit de
zittende bestuursleden gekozen voor een periode van vier jaar. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. De taak en werkzaamheden van de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester
worden in het huishoudelijk reglement bepaald.
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de
bestuursleden dit wenselijk acht. Plaats en tijd van de bestuursvergadering worden in
onderling overleg bepaald.
4. Het bestuur wordt door de secretaris schriftelijk, onder vermelding van de te behandelen
onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van
tenminste zeven (7) dagen. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de
voorzitter, kan van de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van
oproeping worden afgeweken.
5. De leiding van de bestuursvergadering berust bij de voorzitter en bij diens afwezigheid bij
de vicevoorzitter. De secretaris verzorgt het verslag van de vergadering. Bij afwezigheid
van genoemde personen wijst de vergadering aanwezigen aan die met de leiding der
vergadering respectievelijk de verslaglegging van de vergadering worden belast.
6. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Geen besluiten
kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van de bestuursleden ter
vergadering aanwezig is. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
7. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
Artikel 12 - Einde bestuurslidmaatschap; periodiek aftreden; schorsing
1. Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn:
a. door schorsing of ontslag;
b. door vrijwillig aftreden;
c. door het verstrijken van de krachtens deze statuten bepaalde zittingstermijn;
d. door zijn overlijden;
e. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en
geschorst. Op een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid is het vierde lid van
artikel 20 van overeenkomstige toepassing.
3. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af. De aftredende is
maximaal twee (2) keer herkiesbaar. Bestuursleden, die op deze wijze over een
onafgebroken periode van twaalf (12) jaar zitting in het bestuur hebben gehad, kunnen in
het verenigingsjaar volgend op hun aftreden wederom kandidaat worden gesteld.
Voor de voorzitter, die op deze wijze over een onafgebroken periode van twaalf (12) jaar
zitting in het bestuur heeft gehad, geldt dat zijn zittingstermijn verlengd kan worden met
de resterende periode van vier (4) jaar als bedoeld in artikel 11 lid 1.
5. Na beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap is betrokkene verplicht om aan zijn
opvolger terstond alle onder zijn berusting zijnde bescheiden, waarden en sleutels, welke
hij vanuit zijn functie onder zich had, tegen ontvangstbewijs af te geven.

Artikel 13- Bestuurstaak; vertegenwoordiging
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, daaronder begrepen het
leidinggeven aan de vereniging en het waken over de naleving van de statuten en
reglementen van de vereniging, van besluiten van het bestuur en die van de
ledenvergadering.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het
bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of drie (3)
gezamenlijk handelende bestuursleden.
Artikel 14 – Jaarverslag; rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering bedoeld in het tweede lid van artikel 15
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 boekjaar gevoerd beleid.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt
het bestuur tot decharge.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een financiële commissie van ten minste twee
(2) leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden der vereniging te geven.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1en 2 tien (10) jaar lang te
bewaren.
Artikel 15 - Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Een jaarlijkse algemene vergadering wordt tussen één (1) augustus en één en dertig (31)
december gehouden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
acht.
4. Een algemene vergadering kan ook worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van
tenminste vijftig (50) stemgerechtigde leden. Indien het bestuur niet binnen twee (2)
weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aan dat verzoek gehoor geeft zijn de
verzoekers, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de
ledenvergadering bijeen te roepen
5. De voorzitter en secretaris van een algemene vergadering die ingevolge het vorige lid is
bijeengeroepen, worden door de vergadering aangewezen.

Artikel 16 – Toegang; stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, voorstanders en donateurs van de
vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en geschorste leden,
onverminderd het bepaalde in het zesde lid van artikel 7.
2. De voorzitter van de vergadering is bevoegd derden tot de vergadering of tot door hem te
bepalen gedeelten daarvan toe te laten.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één (1) stem.
4. Een lid kan slechts één (1) ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te
brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken,
dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één (1) ander lid ter
vergadering vertegenwoordigen.
Artikel 17 – Voorzitterschap; notulen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij
diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter
dan treedt één (1) van de door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen bestuurslid verslag opgemaakt. Het verslag van de
vergadering wordt ter kennis van de leden gebracht en wordt door de eerstvolgende
algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 18 - Besluitvorming van de algemene vergadering
1. Behoudens het bepaalde in artikel 2:13 lid 4 Burgerlijk Wetboek, is het ter algemene
vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen beslissend.
2. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen heeft, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de
eerste stemming de meeste stemmen kregen. Heeft daarbij weer niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan beslist het bestuur.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één (1) van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Artikel 19 - Bijeenroeping algemene vergadering
1. Behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 4, tweede zin, worden de algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur op een door het bestuur te bepalen plaats
en tijd. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
veertien (14) dagen, onverminderd het in het tweede lid van artikel 20 bepaalde.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 20, 21 en 22.
3. Omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld kan de algemene
vergadering slechts met algemene stemmen besluiten nemen.
Artikel 20 - Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Een oproeping tot een algemene vergadering waarin over een wijziging van deze statuten
moet worden besloten moet tenminste vier (4) weken voor de dag der vergadering
worden gedaan.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zes (6) 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. Bij de oproeping tot de vergadering
wordt van het vorenstaande mededeling gedaan.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) der uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste tien procent (10 %) procent van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Is ter vergadering niet het vereiste aantal
stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
houden binnen dertig (30) dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van tenminste
drie/vierde (3/4e) der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, een
besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan
worden genomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6. Het tweede en derde lid van artikel 21 kunnen niet worden gewijzigd.
Artikel 21 - Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in het eerste, tweede en derde lid van artikel 20 is van overeenkomstige
toepassing.
2. De vereniging kan niet worden ontbonden dan na gehouden referendum onder de leden,
waarbij minstens twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding
verklaren. Tussen de dag der verzending van dit referendum en die waarop de uitslag
wordt opgemaakt moeten tenminste zes (6) maanden verlopen.
3. Wordt tot ontbinding besloten, dan bepaalt een algemene ledenvergadering de wijze,
waarop de liquidatie zal geschieden, met inachtneming van artikel 2:23 Burgerlijk
Wetboek.
4. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op
verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de
rechtbank vereffenaars benoemd.
5. Een eventueel batig saldo wordt bestemd voor het "Vaderlandsch Fonds ter
Aanmoediging van 's Lands Zeedienst", of, indien dit Fonds de aanneming mocht

weigeren dan wel ten tijde van de ontbinding niet meer bestaat, voor één (1) of meer door
de ledenvergadering aan te wijzen liefdadige doeleinden.
6. Gedurende dertig (30) jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der
vereniging berusten onder degene die daartoe door de ledenvergadering is aangewezen.
Artikel 22 - Huishoudelijk reglement
1. Nadere regelen betreffende de vereniging worden in een huishoudelijk reglement
neergelegd.
2. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en kan op
voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van tenminste vijftien (15) stemgerechtigde
leden worden gewijzigd.
3. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden vermeld in de
oproeping voor de betreffende algemene vergadering.
4. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
ligt vanaf zes (6) dagen voor de dag der algemene vergadering tot één (1) dag daarna op
een daartoe geschikte plaats ter inzage van de leden. Bij de oproeping tot de vergadering
wordt van het vorenstaande mededeling gedaan.
5. Over niet in de oproeping genoemde voorstellen kan alleen met algemene stemmen
worden besloten.
6. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten.
****

