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In april 1976 vond de op de oprichtingsvergadering van N.U.L.-Zwolle plaats.
In 1990 zijn de Statuten en Reglementen drastisch aangepast.
In 2004 is het Huishoudelijk Reglement aangepast i.v.m. een
nieuwe manier om de jaarlijkse bijdrage te innen.
In 2009 is het Huishoudelijk Reglement aangepast i.v.m. de
Kassa-Commissie.
In 2010 is het Huishoudelijk Reglement grondig aangepast.
In 2010 is het Reglement Kassa-Commissie afgeschaft.
In 2016 zijn in het Huishoudelijk Reglement de artikelen 2 en 3 aangepast.
In 2018 is in het Huishoudelijk Reglement artikel 4 aangepast.
In 2018 is deze uitgave van de Statuten en Reglementen gerealiseerd.
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STATUTEN.
NAAM EN ZETEL.
ARTIKEL 1.
De vereniging draagt de naam: Zwemvereniging Niks Um ’t Lief, hierna te noemen:
N.U.L.-Zwolle en is gevestigd te Zwolle.
DUUR.
ARTIKEL 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL.
ARTIKEL 3.
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het
functioneel naakt zijn. Zij ziet het naaktzwemmen als een onderdeel daarvan.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren en instandhouden van een of meer gelegenheden voor het
naaktzwemmen in Zwolle of omgeving;
b. het streven naar algemene mentaliteitsverandering waardoor het naaktzijn maatschappelijk zal worden geaccepteerd;
c. alle andere wettige middelen welke het doel der vereniging kunnen dienen.
LEDEN, DONATEURS EN INTRODUCÉ(E)S.
ARTIKEL 4.
1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden, ere-leden en donateurs.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of
genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder de gewone
leden zowel als de juniorleden en ere-leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zestien jaar of ouder zijn.
3. Juniorleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt
hebben. Tevens behoeven juniorleden en leden die nog niet de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt voor toetreding tot de vereniging schriftelijke toestemming van hun
wettelijke vertegenwoordiger(s).
4. Ere-leden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, op
voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die
benoeming hebben aanvaard.
5. Donateurs zijn zij die als zodanig door het bestuur worden erkend en zich bereid
hebben verklaard de vereniging jaarlijks financieel met een minimum bijdrage te
steunen.
6. Introducé(e)s zijn natuurlijke personen die geen lid zijn van de vereniging welke in de
gelegenheid worden gesteld om met de activiteiten van de vereniging kennis te maken.
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7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle leden,
introducé(e)s en donateurs zijn opgenomen.
TOELATING.
ARTIKEL 5.
1. Het verzoek om als lid te worden toegelaten, moet schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend middels een door N.U.L.-Zwolle opgesteld formulier.
2. Het bestuur beslist over de toelating tot lid.
3. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld,
te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze 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.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte
uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende
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het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar
verschuldigd.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 7.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Zij kunnen
daartoe door de algemene ledenvergadering in categorieën worden ingedeeld,
die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Tot de geldmiddelen van de vereniging behoren voorts:
de jaarlijkse bijdragen van donateurs, de entreegelden uit zwemuren, eventuele
verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit
eventuele andere toevallige baten.
4. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de
ereleden als in lid 1 van dit artikel gemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan
vrijgesteld.
5. De jaarlijkse bijdrage van de leden, de minimale grootte van de jaarlijkse bijdrage van de
donateurs, de grootte van de entreegelden en de grootte van de vergoeding door de
introducé(e)s worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
BESTUUR.
ARTIKEL 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie- en ten hoogste zeven meerderjarige personen,
die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de
leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden van zestien jaar en
ouder. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste drie dagen voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk, medeondertekend door de voorgedragene, bij
het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig lid 3
van dit artikel de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de keus.
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5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten waarbij de algemene vergadering vrij is in haar keus uit de voorgedragen
personen.
6. In een geval van ontslag van een bestuurslid door de algemene vergadering ingevolge
artikel 9 lid 1 van de statuten, besluit diezelfde algemene vergadering of, en zo ja, door
wie in de ontstane vacature wordt voorzien. Hierbij geldt dat voor of tijdens het
betreffende agendapunt kandidaten kunnen worden gesteld, zonder toepassing van het
gestelde in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP –
SCHORSING.
ARTIKEL 9.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, 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 aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van
zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts met onmiddellijke ingang:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. door onder curatelenstelling of onder bewindstelling van het vermogen van het
bestuurslid;
d. door overlijden.
BESTUURSFUNCTIE – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
ARTIKEL 10.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan. Deze functies zijn op generlei wijze verenigbaar, noch kunnen de personen die
deze functies bekleden elkaars plaatsvervanger zijn. Het bestuur kan voor ieder hunner
een plaatsvervanger aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of diens
plaatsvervanger notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris of hun
plaatsvervanger(s) worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter of diens plaats- vervanger
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
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BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING.
ARTIKEL 11.
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie personen 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 de 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 is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het
besluiten tot:
I. – onverminderd het bepaalde onder II van dit lid – het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van
tweeduizend gulden te boven gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatore
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van
deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee
bestuursleden, met dien verstande dat, indien een of meer bestuursleden voor de
gewenste vertegenwoordiging schriftelijk volmacht heeft / hebben verleend aan een
bestuurslid, het gevolmachtigde bestuurslid zelfstandig handelend bevoegd is.
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JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.
ARTIKEL 12.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
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 de 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 staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek
van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en / of de
kassa-commissie. De bedoelde commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan die commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken
en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie van onderzoek kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie van
onderzoek.
7. De leden van de commissie van onderzoek kunnen ten hoogste twee jaar in die
commissie aaneengesloten zitting hebben.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tien jaren
lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 13.
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. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen ondermeer aan de orde.
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 van deze
statuten met het verslag van de commissie van onderzoek;
b. de benoeming van de in artikel 12 van deze statuten genoemde commissie van
onderzoek voor het volgende verenigingsjaar;
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c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 17 van deze statuten of bij advertentie in tenminste één, ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
TOEGANG EN STEMRECHT.
ARTIKEL 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en donateurs van de
vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden,
tenzij tijdens de behandeling van het schorsingberoep van de betrokkene.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging van zestien jaar of ouder dat niet is geschorst, heeft een
stem.
4. De in lid 3 van dit artikel bedoelde persoon kan diens stem door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
5. Elk aanwezig stemgerechtigd lid kan slechts één ander stemgerechtigd lid
vertegenwoordigen.
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.
ARTIKEL 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt
een 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 gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.
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BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 16.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 1 van dit artikel bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten, de reglementen of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
gekregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht een
tweede stemming tussen de voorgedragenen plaats. Heeft dan weer niemand de
volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij
een persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen
is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming – waaronder niet is
begrepen de tweede stemming – wordt telkens gestemd tussen de personen op wie
bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie
bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer mogen worden uitgebracht. Ingeval bij een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen, uitgezonderd over personen, geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden
zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie, ook over
personen, is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van àlle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering àlle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent
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alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verbandhoudende
formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 17.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt doormiddel van een schriftelijke convocatie aan de adressen van de leden
volgens het register bedoeld in artikel 4 van deze statuten. De termijn voor de
oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 18 van deze statuten.
STATUTENWIJZIGING.
ARTIKEL 18.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf 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. Bovendien
dient een afschrift als hiervoor bedoelt aan alle leden te worden aangeboden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De bijeenroeping van deze vergadering
geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, lid 1 van deze statuten. Is niet
drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mist met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. 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.
5. Na het doen verlijden van de akte krijgt ieder lid zo spoedig mogelijk de aangepaste
statuten aangeboden.
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ONTBINDING.
ARTIKEL 19.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 18 van deze statuten is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de degenen die ten tijde van het bestuur
tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
ERE-LEDEN.
ARTIKEL 20.
1. Aan het ere-lidmaatschap zijn, behoudens de eventuele vrijstelling van het betalen
van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 7, lid 4 van deze statuten, geen
andere rechten verbonden dan die gelijktijdig bij de benoeming zijn toegekend.

2. Het ere-lidmaatschap eindigt:
a) op verzoek van het ere-lid;
b) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het erelidmaatschap te laten voortduren;
c) door overlijden van het ere-lid.
3. Na beëindiging van het ere-lidmaatschap, bedoeld als in lid 2, sublid a van dit
artikel, herleeft dit ere-lidmaatschap niet op verzoek van de betrokkene.
4. Beëindiging van het ere-lidmaatschap bedoeld als in lid 2, sublid b van dit artikel,
geschiedt door de algemene vergadering.
DONATEURS.
ARTIKEL 21.
1. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
2. Donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering.
3. 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 verschuldigd blijft.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 22.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
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OVERIGE BEPALINGEN.
ARTIKEL 23.
In die gevallen waarin de wet, de statuten of enig reglement van de vereniging niet
voorzien, beslist het bestuur.

Geregistreerd in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Noordelijk Overijssel te Zwolle, de datum 12 september 1978,
onder het registratienummer V 059346.
Vastgesteld op de algemene vergadering te Zwolle, de datum 17 december 1990.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
TOELATING-, EINDE LIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 1.
1. De toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kan slechts met opgave van
redenen geweigerd worden. Tegen deze weigering kan men in beroep gaan bij de
eerstvolgende algemene ledenvergadering. De betrokkene wordt van deze mogelijkheid op de hoogte gebracht.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur dient schriftelijk te geschieden,
overeenkomstig het gestelde in de statuten (art. 6).
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden,
overeenkomstig het gestelde in de statuten (art. 6).
JAARLIJKSE BIJDRAGEN.
ARTIKEL 2.
1. De vereniging kent twee bijdragecategorieën.
a. Een lid van 16 jaar of ouder betaalt een jaarlijkse bijdrage inclusief
entreegeld voor het zwemmen.
Van deze bijdrage inclusief entreegeld voor het zwemmen wordt maandelijks
door de vereniging 1/12 deel per incasso geïnd.
Ook kan de vereniging worden gemachtigd om het totale bedrag in één maal per
incasso te innen.
Het totale bedrag kan ook in één maal volledig aan de vereniging worden
overgemaakt, waarbij dit bedrag vóór 01 januari van het nieuwe verenigingsjaar
op de rekening van de vereniging moet zijn bijgeschreven.
b. Een juniorlid is van deze bijdrage inclusief entreegeld voor het zwemmen
vrijgesteld.
c. De leeftijd van de persoon bij aanvang van het verenigingsjaar is bepalend welke
van de in dit artikel vermelde bijdragecategorieën van toepassing is.
2. Een nieuw lid van 16 jaar of ouder betaalt met ingang van de maand van toetreding
tot de vereniging tot en met december van het lopende verenigingsjaar per maand
1/12 deel van de jaarlijkse bijdrage inclusief het entreegeld voor het zwemmen.
Dit bedrag wordt maandelijks door de vereniging per incasso geïnd.
3. Leden die menen in aanmerking te komen voor het gestelde in artikel 7, lid 2 van de
statuten, kunnen dat schriftelijk, met redenen omkleed, aan het bestuur kenbaar
maken, waarna het bestuur besluit of en hoeveel en met ingang van wanneer de
bijdrage wordt verlaagd.
4. Jaarlijks zal tijdens de jaarvergadering de hoogte van de bijdrage die gelijk is
aan 100% worden vastgesteld.\
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INTRODUCTIE.
ARTIKEL 3.
1. Als een lid diens kind(eren) en/of kleinkind(eren) jonger dan16 jaar laat registreren,
wordt/worden deze in het register ingeschreven als juniorlid. Het lid vult voor ieder
(klein)kind een daartoe door N.U.L.-Zwolle opgesteld formulier in.
2. Introducé(e)s van 18 jaar of ouder, worden ten hoogste drie maal per verenigingsjaar als
introducé(e) toegelaten.
Zij vullen een daartoe door N.U.L.-Zwolle opgesteld formulier in.
3. Introducé(e)s jonger dan 18 jaar, worden ten hoogste drie maal per verenigingsjaar
als introducé(e) toegelaten, mits zij onder begeleiding zijn van een persoon van
18 jaar of ouder.
De begeleidende persoon vult voor ieder persoon een daartoe door N.U.L.-Zwolle
opgesteld formulier in.
4. Introducé(e)s betalen per keer een vergoeding waarvan de hoogte op de
jaarvergadering is vastgesteld.
5. Introducé(e)s dienen iedere keer hun legitimatie te tonen om toegang tot het
zwemuur te verkrijgen.
6. Personen die eerder lid zijn geweest van deze vereniging, kunnen na 18 maanden na
beëindiging van hun lidmaatschap of na verhuizing over een afstand van 50 km. of
meer, weer als introducé(e) worden toegelaten.
7. Alle personen, niet vallend onder lid 1 van dit artikel, kunnen toegang verkrijgen
met toestemming van het bestuur. Zij dienen vergezeld te zijn van een bestuurslid of
van een door het bestuur gemachtigde. Van een dergelijk bezoek worden de
bezoekers van het zwemuur bij de kassa op de hoogte gesteld.
ORGANISATIE VAN HET ZWEMMEN.
ARTIKEL 4.
1. Leden en donateurs dienen hun lidmaatschapskaart / donateurskaart te tonen om
toegang tot het zwemuur te verkrijgen.
2. Tijdens het zwemmen in verenigingsverband dient tenminste één bestuurslid of
één door het bestuur gemachtigde aanwezig te zijn.
3. Uit het oogpunt van de veiligheid bepaalt uiteindelijk het dienstdoende badpersoneel of en hoeveel speelattributen er in het zwemwater mogen, hoe de
hoogte van de waterstand is en hoe de verlichting wordt afgesteld.
4. Door middel van een lijn in het zwemwater wordt aangegeven waar speelattributen verboden zijn.
5. Voor het uit- en aankleden worden de gezamenlijke kleedruimten gebruikt.
6. Donateurs hebben het recht om maximaal 5 keer per jaar aan het zwemuur deel te
nemen. Zij betalen per keer dezelfde vergoeding als die van de introducé(e)s.

7. Als de partner van een ere-lid zelf geen lid van de vereniging is, mag die
met het ere-lid mee komen zwemmen. Wel moet er per keer dezelfde
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vergoeding als die van de introduce(e)s worden betaald.
8. Leden, donateurs en introducé(e)s dienen de aanwijzingen van het dienstdoende
badpersoneel en de in lid 2 van dit artikel bedoelde persoon op te volgen op
straffe van verwijdering.
FOTOGRAFEREN/FILMEN/VIDEO.
ARTIKEL 5.
1. Het maken van foto-, film- en video-opname(s) voor commerciële doeleinden tijdens
de zwemuren of evenementen van de vereniging is niet toegestaan.
2. Het maken van foto-, film- en video-opname(s) tijdens de zwemuren of
evenementen van de vereniging voor eigen gebruik is alleen dan toegestaan met
instemming van diegenen die op de opname(s) gaan voorkomen èn met
toestemming van tenminste één bestuurslid of één door het bestuur gemachtigde.
3. Bij overtreding van het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel en in gevallen
van twijfel daarover, kan een lid van het bestuur de gemaakte opname(s) opeisen en
wordt na deskundige ontwikkeling van het in beslag genomen materiaal, beslist of
de aard van de opname(s) teruggave rechtvaardigt. De hieruit voortvloeiende kosten
komen ten laste van degene die de opname(s) heeft gemaakt.
AANSPRAKELIJKHEID.
ARTIKEL 6.
1. Zowel leden als introducé(e)s en donateurs kunnen géén schade, onder welke
benaming dan ook, toegebracht aan hun eigendommen, verhalen op de vereniging.
Behoudens hun wettelijke recht ter zake.
2. Zowel leden als introducé(e)s en donateurs zijn aansprakelijk voor de door hen of
door hun kinderen aan de eigendommen van de vereniging of de aan elkaar
aangerichte schade.
KASSA-COMMISSIE.
ARTIKEL 7.
1. De kassa-commissie bestaat uit een aantal personen welke door het bestuur worden
aangezocht en benoemd conform artikel 11, lid 3 van de statuten. Deze commissie
is direct verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
2. In overleg met de leden van de kassa-commissie wordt door het bestuur een kassadienstrooster opgesteld. Wijzigingen hierin kunnen in onderling overleg worden
aangebracht.
3. Hoe de leden van de kassa-commissie dienen te handelen, wordt vermeld in een
instructie die jaarlijks door het bestuur wordt opgesteld.
4. De taak van de kassa-commissie is:
a. het innen van de entreegelden;
b. inschrijving van en/of voorlichting aan nieuwe leden en/of introducé(e)s die zich
melden tijdens het zwemuur;
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c. het beslissen van het wel of niet toelaten van introducé(e)s.
5. Leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van de in artikel 12, lid 4 van
de statuten bedoelde commissie van onderzoek.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 8.
1. Voorstellen voor de agenda kunnen tot de aanvang van de vergadering, eventueel
tijdens de vergadering, bij het bestuur worden ingediend.
2. Door alle aanwezigen ter vergadering dient bij binnenkomst de presentielijst te
worden getekend.
3. Indien aan aanwezigen machtiging is verleend, dient deze schriftelijke machtiging
bij binnenkomst te worden ingeleverd en moet de presentielijst in opdracht van de
machtigingverlener worden getekend.
4. In de jaarvergadering dient tenminste het hierna volgende plaats te vinden:
a. bespreking jaarverslag secretaris;
b. notulen c/q verslag voorgaande vergadering;
c. bespreking jaarverslag penningmeester;
d. verkiezing bestuursleden;
e. bespreking van het beleid van het bestuur;
f. vaststelling van alle geldbedragen genoemd in de statuten.
5. Indien de beschikbare tijd op een algemene vergadering niet toereikend blijkt te zijn
om de hele agenda af te wikkelen, kan de voorzitter de vergadering schorsen tot een
door de vergadering vast te stellen nieuwe datum met tijdstip.
BESTUUR.
ARTIKEL 9.
1. Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als een meerderheid van de in
functie zijnde bestuursleden of de voorzitter dit nodig oordeelt, doch tenminste een
maal per jaar enwel vóór de jaarvergadering.
2. Indien op een ander moment dan tijdens een algemene vergadering waarop het punt
“bestuursverkiezing” nog aan de orde moet komen, de vereniging geen bestuur meer
heeft, hebben de leden van het laatste bestuur de plicht binnen dertig dagen een
algemene vergadering te doen houden, waarop de verkiezing van een nieuw bestuur
tenminste als agendapunt aan de orde dient te komen.
3. De leden worden over de indeling van de bestuursfuncties geïnformeerd.
4. De vereniging beschikt over een bankrekening.
5. De jaarvergadering verleent na akkoordbevinding van de rekening en verantwoording van de uitgaven van de vereniging decharge aan de penningmeester.
PERIODIEK.
ARTIKEL 10.
Wanneer de vereniging een periodiek uitgeeft, wordt de redactie door de algemene
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vergadering ontslagen en benoemd. De redactie is verantwoording schuldig aan het
bestuur, welke de eindverantwoording draagt.
PUBLICATIES EN WANDVERSIERINGEN.
ARTIKEL 11.
Publicaties en wandversieringen kunnen uitsluitend door of met toestemming van het
bestuur worden opgehangen.
BELANGENBEPALING.
ARTIKEL 12.
De vereniging streeft haar doel na en voert haar werkzaamheden uit zonder aanziens
des persoons en zonder onderscheid te maken in sekse, politieke of godsdienstige
overtuiging.
DRANKGEBRUIK.
ARTIKEL 13.
Zij die in kennelijke staat van drankmisbruik verkeren, worden tijdens het zwemuur
geweerd.
MAN-VROUW.
ARTIKEL 14.
Daar waar in de statuten of enig reglement sprake is van mannelijk gestelde zinnen, worden
deze ook vrouwelijk bedoeld.
WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 15.
1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen wijziging worden
gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden
voorgesteld.
2. Wijziging geschiedt met twee/derde der uitgebrachte stemmen.
3. Dit reglement, alsmede een erin aangebrachte wijziging, treedt in werking op het
tijdstip van aanneming door de algemene vergadering, tenzij in het voorstel tot
wijziging of aanneming anders wordt bepaald.
4. Na wijziging van het huishoudelijk reglement krijgt ieder lid en iedere donateur het
aangepaste huishoudelijk reglement zo spoedig mogelijk per e-mail aangeboden.
5. Leden en donateurs die niet over een e-mailaccount beschikken krijgen het
aangepaste huishoudelijk reglement zo spoedig mogelijk op schrift aangeboden.
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SLOTBEPALING.
ARTIKEL 16.
Het aanvaarden van het lidmaatschap bindt een lid aan het gestelde in de statuten of enig
reglement van de vereniging.
Vastgesteld te Zwolle op de algemene vergadering de datum 7 april 2018.

AANTEKENINGEN

