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STATUTEN 
Artikel 1 Naam en Zetel 
 a. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging Amsterdam. 
 b. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 
 
Artikel 2 Duur en verenigingsjaar 
 a. De vereniging is opgericht op tien januari negentienhonderdvijfendertig. 
  Zij is thans aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 b. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
Artikel 3 Doel en middelen  
 a. De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, 

voorzover deze belangen betrekking hebben op het kamperen op het  strand in 
verenigingsverband. 

 b. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder 
meer: 

 1. het voor leden tegen zo laag mogelijke prijs verkrijgbaar stellen van 
kampeerplaatsen; 

 2. het organiseren van vergaderingen en andere bijeenkomsten van leden 
 3. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel nastreven. dit door 

dezelfde of gelijksoortige middelen trachten te bereiken, zowel binnen als buiten 
het verband van de “federatie van kampeerverenigingen". verblijvende op het 
strand binnen de gemeente   Zandvoort. in deze statuten nader aan te 
duiden als; “de federatie”; 

              4. het bevorderen en instant houden van orde, netheid en hygiëne binnen het kamp; 
 5. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn. 
 c. De vereniging beweegt zich in geen geval op religieus of politiek gebied. 
 d. 1. De inkomsten der vereniging worden verkregen uit de door de leden te betalen 

contributie en door de donateurs te betalen minimum-bijdrage. 
 2. De contributie en minimum-bijdrage (donatie) worden door de algemene 

vergadering vastgesteld. 
 3. Andere baten en baten ontstaan door activiteiten van leden in verenigingsverband, 

behoren toe aan de vereniging. 
 
 
 



Artikel 4. Lidmaatschap 
 a. De vereniging bestaat uit gewone leden, gezinsleden, ereleden. leden van   
  verdienste en donateurs. 
 b. Leden zijn natuurlijke personen. die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en 

daadwerkelijk met een strandhuisje op het strandgedeelte van Kampeervereniging 
Amsterdam binnen de gemeente Zandvoort kamperen en die als zodanig door het 
bestuur zijn toegelaten. 

 c. Gezinslid is hij/zij, die een gemeenschappelijke huishouding met een lid op  het 
strand voert, tenzij het betreft één of meer afstammelingen van  het lid, in welk 
geval verwerving van het lidmaatschap is uitgesloten. 

 d. Ereleden en leden ven verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging 
respectievelijk buitengewoon en bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op 
grond daarvan op voorstel van het bestuur door een algemene vergadering met ten 
minste twee/derden der uitgebrachte geldige stemmen daartoe zijn bedoeld. 

 e. Donateurs zijn zij, die aan het gestelde in het huishoudelijk reglement voldoen en 
als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en de vereniging  met een 
jaarlijkse minimum-bijdrage steunen. 

 
Artikel 5. Toelating tot het lidmaatschap 
 a. Om als lid der vereniging te kunnen worden toegelaten moet men: 
 1. reeds donateur van de vereniging zijn 
 2. beschikken over een strandhuisje om daarmede daadwerkelijk te gaan  kamperen 

op een door het bestuur aan te wijzen plaats 
 3. de meerderjarige leeftijd hebben bereikt. 
 b. Het bestuur beslist over de al of niet toelating en plaats van een lid. 
 c. In geval van niet toelating als lid of donateur der vereniging kan op verzoek van 

betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating 
worden besloten. 

 
Artikel 6.     Einde lidmaatschap 
 a. Het lidmaatschap eindigt door: 
 1. overlijden van het lid; 
 2. opzegging door het lid; 
 3. opzegging door het bestuur namens de vereniging; 
 4. ontzetting  (royement). 
 b. Het lidmaatschap eindigt eveneens indien het lid voor vijftien juli van een lopend 

kampeerseizoen het strandhuisje verkoopt. Bij verkoop vanaf vijftien juli blijft het 
lidmaatschap, indien gewenst, van kracht met dien verstande dat deze handeling 
slechts éénmaal per vijf jaar mag plaatsvinden. 

 
Artikel 7. Algemene vergadering 
 a. In de vereniging komen aan de algemene vergadering alle bevoegdheden toe,die 

niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
 b. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen twee maanden na 

aanvang van het verenigingsjaar. 
 c. Een buitengewone ledenvergadering kan worden bijeen geroepen zo dikwijls het 

bestuur of één/vijfde gedeelte van het aantal gewone leden zulke noodzakelijk acht. 
 d. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen en benoemingen 

gedaan met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het  staken van de 
stemmen beslist het bestuur. 

 e. De oproep tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur, per 
convocatie, minstens veertien dagen tevoren te verzenden. Besluiten kunnen in een 
algemene leden vergadering niet worden genomen. wanneer op de convocatie het 
onderwerp niet vermeld is, behoudens in geval van urgentie, zulke ter beoordeling 



van het bestuur. 
 
Artikel 8. Besluitvorming algemene vergadering 
 a. In de vergadering brengt ieder gewoon lid. dat de presentielijst heeft getekend, per 

strandhuisje één stem uit. Het totaal aantal stemmen is ten hoogste gelijk aan het 
aantal strandhuisjes bij de vereniging, inclusief dat der leden. welke het vorige 
kampeerseizoen  wegens overslaan niet op het strand hebben gestaan. 

 b. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten 
en/of huishoudelijk-reglement anders is bepaald. 

  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
 c. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 

ander lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 
 d. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk. Bij het staken van de stemmen beslist 
het bestuur. 

 e. Het bestuur behoudt zich het recht voor een referendum onder de leden uit te 
schrijven over  die onderwerpen of voorstellen. welke volgens oordeel van het 
bestuur daarvoor in aanmerking komen. 

Artikel 9.  Bestuur en bestuursfuncties 
 a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen meerderjarige leden, te 

weten: voorzitter. secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, tweede secretaris, 
tweede penningmeester (dan wel tweede secretaris-penningmeester) en één. twee of 
drie commissarissen. 

 b. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op de algemene vergadering in 
functie gekozen.  Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. 

 c. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. 
 d. De vereniging wordt op de vergadering van "de federatie'  vertegenwoordigd 

door een aantal door het bestuur zelf aan te wijzen bestuursleden. 
 e. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks 

bestuur. 
 f. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering, 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. 

 g. Ieder bestuurslid aan wie krachtens de statuten binnen dan wel buiten de vereniging 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefent deze bevoegdheid niet uit, 
dan nadat tevoren over het onderwerp een bestuursbesluit is genomen. 

 h. Opzegging. schorsing of ontzetting als lid van de vereniging houdt in dat het 
bestuurslid- maatschap eindigt. Een bestuurslid is te allen tijde bevoegd zelf 
ontslag te nemen. 

 
Artikel 10. Huishoudelijk reglement 

Alles wat verdere regeling behoeft. wordt geregeld bij huishoudelijk-reglement. hetwelk 
geen bepaling mag bevatten in strijd met de statuten. 

 
Artikel 11. Naleven van statuten 

De leden zijn verplicht de statuten van de vereniging, het huishoudelijk-reglement 
alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering, na te leven. 

 
Artikel 12. Wijzigen van statuten 
 a. In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan door een  besluit van 

een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 



wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
             b. Zij. die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een  voorstel 

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen  vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel. waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe nader aan te wijzen plaats voor de leden 
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor  bedoeld aan alle leden toegezonden. 

 c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering. waarin tenminste twee/derde van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is zulks niet  het geval, dan wordt 
binnen drie weken daarna een tweede vergadering  uitgeschreven, waarin over het 
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. een besluit kan worden genomen, 
mits met een meerderheid van  tenminste twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

 d. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een   
  notariële akte is opgemaakt. 
 
Artikel 13. Bestuursbevoegdheden 
                In gevallen waarin de statuten niet voorzien is het bestuur gerechtigd te beslissen. 
 
Artikel 14. Besluit tot ontbinding 
 a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering.       Het bepaalde in de leden a, b en c van artikel 12 is van 
overeenkomstige toepassing. 

 b. In geval van ontbinding zullen de bezittingen der vereniging, na vereffening. 
worden vermaakt aan een erkende liefdadige instelling. 

 c. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
de statuten en  reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden 
toegevoegd: “in liquidatie”. 

 
-o-o-o-o-o- 
 
 
Waarvan de notariële akte in minute is verleden door Mr N. Vanderveen, notaris te Zaandam, op 24 
oktober 1986. 
 


