
 
VERENIGING: Reddingsbrigade Oss, te Oss 
 
STATUTEN 
 
Naam, duur en zetel 
 
Artikel 1 - De vereniging draagt de naam Reddingsbrigade Oss, verkort aangeduid R.B.O. Zij is opgericht op 24 
januari 1972 voor een tijdvak van 29 jaar en 11 maanden, eindigend op 23 december 2001. 
Statuten en huishoudelijk reglement zijn herzien op 22 maart 2000. De vereniging is met ingang van de 
herziening aangegaan voor onbepaalde tijd. 
De vereniging is gevestigd te Oss. 
 
Doel 
 
Artikel 2 - De vereniging stelt zich ten doel het redden van drenkelingen in de meest uitgebreide zin te 
bevorderen. 
 
Middelen 
 
Artikel 3 - De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door: 
a. het geven van zwem- en vaaronderricht in het algemeen en onderricht in het zwemmend en varend redden in 
het bijzonder; 
b. het houden van geregelde praktische en theoretische oefeningen en/of lessen in het zwemmend en varend 
redden en het gebruik van hulpmiddelen tot het redden van drenkelingen; 
c. het houden van en deelnemen aan wedstrijden zwemmend en varend redden, eerste hulp aan 
drenkelingen(EHaD), bewakingen, prestatietochten zwemmen, demonstraties tot het redden van drenkelingen en 
aanverwante activiteiten; 
d. het maken van propaganda voor het zwemmend en varend redden; 
e. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen/Reddingsbrigades 
Nederland (K.N.B.R.D./RN); 
f. een oproep-reddingsdienst samen te stellen of hieraan mede te werken, zonodig in samenwerking met de 
plaatselijke autoriteiten; 
g. het bevorderen van het deelnemen aan examens op het gebied van het zwemmend en varend redden, het 
zwemmen, varen en het verlenen van eerste help bij ongelukken; 
h. het doen uitreiken van diploma’s en/of  brevetten en/of insignes en/of vignetten aan hen die aan de eisen, 
vastgesteld door het bestuur van de K.N.B.R.D./RN hebben voldaan; 
i. het houden van vergaderingen; 
j. alle overige haar ten dienste staande wettige middelen. 
 
Verenigingsjaar 
 
Artikel 4 - Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 



 
Overeenkomsten met/aansluitingen bij derden 
 
Artikel 5 - De vereniging kan zich aansluiten bij en/of overeenkomsten aangaan met overheidslichamen, bonden 
stichtingen, verenigingen of andere vormen van organisaties, mits hiertoe door de algemene ledenvergadering 
wordt besloten. 
 
Leden 
 
Artikel 6 - De vereniging bestaat uit: 
a. senior-leden; 
b. aspirant-leden; 
c. ondersteunende leden; 
d. ereleden; 
e. leden van verdienste. 
 
ad a. 
senior-leden zijn door het bestuur als zodanig aanvaarde natuurlijke personen die op 1 januari van het lopende 
jaar de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben; 
ad b. 
aspirant-leden zijn door het bestuur als zodanig aanvaarde natuurlijke personen die op 1 januari van het lopende 
jaar de leeftijd van 15 jaar nog niet overschreden hebben; 
ad d. 
ondersteunende leden zijn door het bestuur als zodanig aanvaarde natuurlijke of rechtspersonen die aan de 
vereniging jaarlijks een bijdrage betalen; 
ad d. en e. 
ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die daartoe benoemd zijn op een wijze als nader in 
artikel 7 omschreven. 
Met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste wordt het lidmaatschap verkregen 
door aanvaarding c.q. toelating door het bestuur en na betaling van het vastgestelde inschrijfgeld en de 
contributie over de eerste volle maand van het lidmaatschap. 
 
Ereleden en leden van verdienste 
 
Artikel 7 - Op voorstel van het bestuur van de vereniging of van tenminste twee derden van het aantal senior-
leden, kunnen natuurlijke personen tot erelid of tot lid van verdienste worden benoemd. Als zodanig zijn alleen 
benoembaar zij die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en/of het 
zwemmend of varend redden en/of het zwemmen of varen in het algemeen. 
De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee derden van de 
geldig uitgebrachte stemmen. 
Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten als senior-leden en/of aspirant-leden; zij zijn van 
betaling van contributie vrijgesteld. 
 
Contributie 
 
Artikel 8 - De jaarlijkse contributie voor senior en aspirant-leden wordt bij huishoudelijk reglement bepaald, 
evenals de minimumbijdrage voor ondersteunende leden. 



 
Geldmiddelen 
 
Artikel 9 - De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies en inschrijfgelden; 
b. giften en andere bijdragen; 
c. erfstellingen, legaten, geschenken, subsidies en andere toevallige geoorloofde baten. 
Het beheer van de geldmiddelen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
 
Artikel 10 - Het lidmaatschap eindigt: 
a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur, met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf de eerste 
van de maand; 
b. door wanbetaling van de verschuldigde gelden; 
c. door royement op voordracht van het bestuur bij besluit van de algemene ledenvergadering; 
d. door royement als lid van de K.N.B.R.D./RN; 
e. door overlijden. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten daaraan verbonden. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap door royement kan het geroyeerde lid eerst na verloop van twee jaren weer als lid worden 
aangenomen. 
Het bestuur heeft het recht leden, genoemd in artikel 6, sub a en b, te schorsen wegens wangedrag en/of 
handelingen en/of uitlatingen nadelig voor de goede naam van de vereniging en/of schade(n) aan de belangen 
van de vereniging toegebracht. 
 
Bestuur 
 
Artikel 11 - Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 7 meerderjarige leden, door de algemene 
ledenvergadering gekozen uit de leden van de vereniging. 
De wijze van verkiezing en aftreding  van het bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en vertegenwoordigt deze zowel in als buiten 
rechten. 
 
Vergaderingen 
 
Artikel 12 - Binnen 3 maanden na aanvang van elk verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering 
gehouden.  
De leden hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen. Zij hebben stemrecht, met uitzondering van de 
ondersteunende leden. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. 



 
Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging 
 
Artikel 13 - Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, 
genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De 
vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien aldus wordt besloten in een daartoe te beleggen algemene 
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen 
en in welke vergadering tenminste twee derden van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is. 
Indien het vereiste aantal leden niet is vertegenwoordigd wordt de  beslissing omtrent de ontbinding verdaagd tot 
een volgende algemene ledenvergadering, welke tenminste acht dagen doch uiterlijk binnen een maand moet 
worden gehouden. 
In deze vergadering kan een besluit tot ontbinding genomen worden ongeacht het aantal aanwezige leden, doch 
alleen met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
Op de oproepingsbriefjes voor de in de vorige leden bedoelde algemene ledenvergaderingen moet het doel van 
die vergadering duidelijk worden aangegeven. Voorstellen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de 
vereniging moeten tenminste 30 dagen voor de dag waarop die voorstellen in een algemene ledenvergadering 
zullen worden behandeld, schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht, uitgezonderd in het geval bedoeld 
in het derde lid van dit artikel. 
In de algemene ledenvergadering waarin tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, wordt tevens met 
gewone meerderheid van stemmen beslist over de bestemming van bezittingen van de vereniging, met 
inachtneming van het gestelde in artikel 1702 van het burgerlijk wetboek, met dien verstande dat de bezittingen 
niet te eigen bate mogen worden aangewend. 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 14 - De verdere bepaling de vereniging betreffende, worden geregeld in het huishoudelijk reglement, dat 
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en/of gewijzigd en dat niet met deze statuten en de 
reglementen van de K.N.B.R.D./RN in strijd mag zijn. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 15 - In alle gevallen waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 22 maart 2000. 
 
Het bestuur van de Reddingsbrigade Oss. 


