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Statuut van de vereniging EVdB Europäische Vereinigung der Binnenschiffer  
(Europese Vereniging van binnenschippers) 

 
§ 1 Naam, vestiging, boekjaar 
 
1.1. De vereniging draagt de naam: EVdB Europäische Vereinigung der Binnenschiffer e.V. 

 
1.2. De vereniging is gevestigd op Mohnstrasse 14, 27239 Twistringen en is ingeschreven in het 

verenigingsregister. 
 

1.3. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar. 
 
 

§ 2 Doel van de vereniging 
 
2.1. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de binnenscheepvaart en binnenschippers. 

 
2.2. De vereniging is belangeloos actief; het streeft niet primair zijn eigen economische doeleinden na en heeft geen 

winstoogmerk. Om deze reden kunnen uitkeringen van derden niet als donaties worden beschouwd. 
 

2.3. De middelen van de vereniging mogen alleen voor wettelijke doeleinden worden gebruikt. 
Indien het de bedoeling is om middelen van de vereniging om sociale, humanitaire of economische redenen ter 
beschikking van de leden te stellen, moet hierover en over de vorm en wijze van de beschrijving in een algemene 
vergadering worden beslist bij gewone meerderheid. 
 

2.4 Niemand mag worden bevoordeeld door uitgaven die vreemd zijn aan het doel van de vereniging of door onevenredig 
hoge vergoedingen. 

 
§ 3 Verwerving van het lidmaatschap 
 
3.1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan lid worden van de vereniging. 

 
3.2. De lidmaatschapsaanvraag moet schriftelijk worden ingediend. 

 
3.3. De raad van bestuur beslist over de aanvraag tot lidmaatschap. 

 
3.4. Tegen de afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag, die geen motivering vereist, is beroep mogelijk bij de algemene 

vergadering, die vervolgens een definitief besluit neemt. 
 

§ 4 Beëindiging van het lidmaatschap 
 
4.1. Het lidmaatschap eindigt door uittreding, uitsluiting en overlijden van het natuurlijke lid of de ontbinding van de 

rechtspersoon die lid is. 
 

4.2. De uittreding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan het adres van de vereniging. De 
opzegtermijn bedraagt 3 maanden tot het einde van het jaar.  
Bijdrage is verplicht tot het einde van het lidmaatschap. 
 

4.3. Een uitsluiting kan alleen plaatsvinden om een belangrijke reden. Belangrijke redenen zijn in het bijzonder gedragingen 
die de doelstellingen van de vereniging schaden, het schenden van statutaire verplichtingen of achterstallige bijdragen 
van minstens een jaar. De raad van bestuur beslist over de uitsluiting. 
 
Het lid heeft het recht om tegen uitsluiting in beroep te gaan bij de algemene vergadering, wat binnen een maand 
schriftelijk naar de raad van bestuur moet worden gestuurd. De algemene vergadering neemt de uiteindelijke 
beslissing in het kader van de vereniging. Het lid behoudt zich het recht voor om de maatregel te herzien door zich te 
wenden tot een scheidsgerecht. Het beroep bij een scheidsgerecht heeft een schorsende werking totdat de beslissing 
van het scheidsgerecht definitief wordt. 
 
 

§ 5 Bijdragen van de leden 
 
5.1.  Door de leden worden bijdragen geheven. De algemene vergadering bepaalt de soorten bijdragen en hun vervaldata.  

Voor bijdragen van leden die de vereniging - om welke reden dan ook - verlaten, bestaat geen recht op terugbetaling 
van reeds betaalde bijdragen. Dit betekent dat zodra de bijdragen zijn betaald, deze bij de vereniging blijven en niet 
geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. 
 

5.2  Bijdragen 
Lidmaatschapsbijdragen zijn jaarlijkse bijdragen die uiterlijk voor 30/04 moeten worden betaald 
 
a) Per persoon met schip/particulier 1e schip  
b) Per aangestelde schipper/stuurman  
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c) Per zelfstandige schipper/aflosser  
d) Geen bijdragen vereist voor personen jonger dan 18 jaar evenals stagiaires, leerlingen, studenten 
e) Steunend lid   
f) Geen bijdragen vereist vanaf 65 jaar  
g) a) Partnerbijdrage voor personen die reeds lid zijn van een andere Europese vereniging   

b) Partnerbijdrage voor bijdrageklasse a) t/m c)   
h) Geen bijdragen vereist voor ereleden 
 
Eenmalige toelatingsbijdrage voor iedereen € 25,00 
 

§ 6 Organen van de vereniging 
 
6. De organen van de vereniging zijn de algemene vergadering en de raad van bestuur. 
 
§ 7 Algemene Vergadering 
 
7.1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Hun taken omvatten met name de verkiezing en 

afzetting van de raad van bestuur, kwijting verlenen aan de raad van bestuur, de aanvaarding van verslagen van de 
raad van bestuur, verkiezing van de commissarissen, bepaling van de bijdragen en hun vervaldata, besluiten over 
wijzigingen in de statuten, besluiten tot ontbinding van de vereniging, 
beslissing over de toelating en uitsluiting van leden in benoemingszaken en andere taken, voor zover deze 
voortvloeien uit de statuten of de wet. 
 

7.2. In het eerste kwartaal van elk boekjaar vindt een gewone algemene vergadering plaats.  
Dit kan ook via een videoconferentie worden georganiseerd. 
 

7.3. De raad van bestuur is verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen indien ten minste een derde 
van de leden hier schriftelijk en met motivering om vraagt. 
 

7.4. De algemene vergadering wordt met een termijn van één maand op voorhand schriftelijk en/of per e-mail 
bijeengeroepen door de raad van bestuur, met vermelding van de agendapunten. De termijn begint te lopen op de dag 
volgend op de verzending van de uitnodigingsbrief. 
De uitnodigingsbrief wordt geacht door de leden te zijn ontvangen indien deze is verzonden naar het adres dat het 
lid als laatste aan de vereniging heeft doorgegeven. 
 

7.5. De agenda dient te worden aangevuld indien een lid hier uiterlijk een week voor de geplande datum schriftelijk om 
vraagt. De aanvulling wordt bij aanvang van de vergadering bekend gemaakt. 
 

7.6. Moties tot afzetting van de raad van bestuur, statutenwijziging en ontbinding van de vereniging, die de leden niet 
hebben ontvangen bij de uitnodiging voor de algemene vergadering, kunnen pas op de eerstvolgende algemene 
vergadering worden beslist. 
 

7.7. De algemene vergadering mag besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 

7.8. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een lid van de raad van bestuur. 
 

7.9. Bij aanvang van de algemene vergadering wordt een secretaris verkozen.  
Als alternatief kan de voorzitter van de vergadering dit ook doen. 

 
7.10. Elk lid - ook een erelid - heeft één stem. Het stemrecht kan alleen persoonlijk of voor een lid worden uitgeoefend op 
 vertoon van een schriftelijke volmacht. 

Bij een videoconferentie dient de volmacht 1 week voor aanvang schriftelijk en/of per e-mail naar de administratie te 
zijn doorgestuurd.  
 

7.11. Bij het stemmen beslist de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 
7.12.  Wijzigingen in de statuten en ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden beslist met een 2/3 meerderheid van 

de aanwezige leden. 
 
7.13. Onthoudingen en ongeldige stemmen blijven buiten beschouwing. 
7.14.  
7.15. Van de besluiten van de algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter van de vergadering 

en de secretaris worden ondertekend. 
 

§ 8 Raad van bestuur 
 
8.1. De raad van bestuur in de zin van § 26 BGB bestaat uit 

a) de 1e voorzitter 
b) de 2e voorzitter 
c) de 3e voorzitter penningmeester 
d) de 4e voorzitter  
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e) De raad van bestuur telt ook maximaal 15 bijzitters, waaraan verschillende taken kunnen worden 
toevertrouwd. 
 

8.2. De vereniging wordt gezamenlijk vertegenwoordigd door twee van de voorzitters. 
 

8.3. Bestuursleden kunnen alleen lid van de vereniging worden. 
Blokstemmen is toegestaan als er niet meer kandidaten dan kandidaten zijn om gekozen te worden 
 

8.4. De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering voor 3 jaar.  Herverkiezing is toegestaan . 
 

8.5. Het bestuur blijft in functie totdat er een nieuw bestuur is verkozen. 
8.6.  
8.7. Indien een lid van de raad van bestuur tijdens de ambtstermijn aftreedt, kiest de raad van bestuur een vervangend lid 

(uit de leden van de vereniging) voor de resterende ambtstermijn van de afgetreden persoon. 
 

8.8. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging eindigt eveneens het bestuursambt. 
 

8.9. De raad van bestuur neemt zijn besluiten doorgaans tijdens vergaderingen van de raad van bestuur 
 

8.10. De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de 1e voorzitter, die tijdens zijn/haar afwezigheid vertegenwoordigd is. 
De besluiten van de raad van bestuur worden ter bewijsvoering genotuleerd en door de 1e voorzitter ondertekend. 
 

8.11. De raad van bestuur mag besluiten nemen als er minstens twee bestuursleden aanwezig zijn. De besluiten worden 
genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 

8.12. De raad van bestuur kan voor bepaalde werkgebieden commissies oprichten. De commissies kunnen worden 
aangevuld door niet-leden - vooral technisch bekwame personen. 
 

8.13. De raad van bestuur kan externe professionele bedrijven inzetten / opdrachten geven en machtigen 
 
 
§ 9 Kascontrole 
 
9.1    De algemene vergadering kiest voor een periode van twee jaar twee commissarissen  
9.2 Deze mogen geen lid van de raad van bestuur zijn. 
9.3            Herverkiezing is toegestaan. 
 
§ 10 Ontbinding van de vereniging 
 
10.1.  In geval van ontbinding of opheffing van de vereniging of als het tot dan toe geldende doel niet langer van toepassing 
 is, moet een meerderheidsbesluit worden genomen over wie het vermogen van de vereniging zal ontvangen. 
 Toewijzing aan alle leden in gelijke delen is ook mogelijk 
 
§ 11 Bevoegde rechtbank 
 
11.1. De bevoegde rechtbank is Syke 
 
De Duitse versie van de statuten van de vereniging is bindend. De Nederlandse vertaling is ter informatie. 


