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Naam. Zetel en Duur. 
Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: BADMINTON CLUB “SELBY". 

Zíj is gevestigd in de Gemeente Soest. 

De vereniging is opgericht negentien maart negentienhonderd negen en 

zestig en voor onbepaalde tijd aangegaan. 

 

Doel. 
Artikel 2. 

De vereniging stelt zich ten doel: 

het lichamelijk en geestelijk welzijn van haar leden te bevorderen door de 

beoefening van de badmintonsport. 

Zij tracht haar doel langs de wettige weg te bereiken door: 

a. de gelegenheid te geven om deel te nemen aan trainingen, 

wedstrijden, lezingen, ontspannings- en contactavonden en 

dergelijke activiteiten. 

b. het samenwerken met andere verenigingen, instanties en 

dergelijke die hetzelfde doel nastreven op soortelijke wijze. 
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Leden. 
Artikel 3. 

De Vereniging wordt gevormd uit vrouwelijke- en mannelijke natuurlijke 

personen, nader aangeduid als leden. 

Deze kunnen zijn: gewone leden, bijzondere leden, ondersteunende leden 

en ereleden. 

Gewone leden worden verdeeld in twee categorieën: 

1. a) Senioren, zijn leden, die op één augustus van een lopend 

verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 

b) Junioren, zijn leden die op één oktober van een lopend 

verenigingsjaar de leeftijd van acht jaar hebben bereikt maar die 

datum nog geen achttien jaar zijn geworden. 

2. Beide categorieën leden zijn werkende leden. Zij nemen actief 

deel aan de in artikel 2 omschreven activiteiten. 

3. Bijzondere leden zijn zij die door bepaalde omstandigheden, dit 

ter beoordeling van het bestuur, op andere dan op grond van hun 

leeftijd in het algemeen voor werkende leden geldende 

voorwaarden worden toegelaten. 

Zij hebben het recht deel te nemen aan de in artikel 2 

omschreven activiteiten, voor zover dit recht hun uitdrukkelijk 

door het bestuur is verleend. 

4. Ondersteunende leden zíjn zij, die zich jegens de vereniging 

verbinden tot het schenken van een periodieke bijdrage (donatie).  

5. Ereleden zijn zíj, die zich in het belang van de vereniging bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt of op buitengewone wijze hebben 

bijgedragen tot het bevorderen van de badmintonsport in het 

algemeen. 

6. Het verenigingsbestuur houdt een ledenregister bij waarin de 

personalia en adressen van de leden worden ingeschreven. 

 

 Lidmaatschap. 
Artikel 4. 

1. Het lidmaatschap wordt verkregen: 

a. door een persoonlijke schriftelijke aanmelding; 

b. op voordracht van een lid die tenminste één verenigingsjaar 

zelf het lidmaatschap bezit. 

2. Het bestuur beslist over de toelating van een nieuw lid. 

Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering 

alsnog tot toelating besluiten op een bij het Huishoudelijk 

Reglement bepaalde wijze. Een beslissing van het bestuur wordt 

het kandidaat lid schriftelijk medegedeeld. Ingeval het een 

afwijzende beslissing betreft, wordt dit met redenen omkleed aan 

het kandidaat lid medegedeeld. Bij een gunstige beslissing wordt 

het kandidaat lid medegedeeld met ingang van welke datum aan 

de verenigingsactiviteiten, zoals omschreven in artikel 2, kan 

worden deelgenomen. 

3. Het lidmaatschap van natuurlijke personen is persoonlijk en uit 

hoofde hiervan niet overdraagbaar, noch vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen. 

4. Bijzondere leden kunnen eventueel op voordracht aan of door het 

bestuur, doch uitsluitend door het bestuur tot de in artikel 2 

genoemde activiteiten worden toegelaten. 

5. Ereleden kunnen zijn, zowel gewone werkende leden als wel 

personen die geen vaste binding met de vereniging hebben. Zij 

kunnen op voordracht van het bestuur of van tenminste tien 
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stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met de 

instemming van tenminste twee/derde van de volgens de 

presentielijst aanwezige stemgerechtigde leden worden 

benoemd. 

 

Beëindiging lidmaatschap. 
Artikel 5. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door ontbinding, liquidatie van de vereniging; 

c. door schriftelijke opzegging door het lid; 

d. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; 

e. door ontzetting. 

2. Schriftelijke opzegging door een lid dient uiterlijk drie 

kalendermaanden voor de ingangsdatum aan het bestuur te 

geschieden. Het bestuur aanvaardt dan slechts een wettige 

lidmaatschapsbeëindiging, wanneer het betrokken lid tot die 

ingangsdatum aan zijn financiële verplichtingen jegens de 

vereniging heeft voldaan. 

3. Schriftelijke opzegging namens de vereniging kan geschieden 

wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten 

die het lidmaatschap stelt zoals in de verenigingsstatuten is 

omschreven; wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de 

vereniging niet nakomt; wanneer een lid door woord of daad in 

strijd handelt met de doelstelling van de vereniging, alsmede het 

feit dat redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan uitsluitend worden 

uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het 

bestuur. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, dat 

het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk per aangetekend 

schrijven van het bestuursbesluit met opgave van redenen in 

kennis stelt. Een opzegging en een ontzetting jegens de vereniging 

kan met onmiddellijke ingang worden uitgesproken. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de 

vereniging, op grond van het feit dat redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap 

voortduurt en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, 

staat betrokken lid de mogelijkheid open binnen vier weken na 

dagtekening van ontvangst van de kennisgeving van het besluit in 

beroep te gaan bij de algemene vergadering.  

7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

betrokken lid geschorst, hetgeen inhoudt dat alle rechten aan het 

lidmaatschap ontleend, komen te vervallen. 

8. Het besluit van de algemene vergadering ten aanzien van een 

opzegging- en/of een ontzettingsbesluit, dient te worden 

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van 

het aantal uitgebrachte. geldige stemmen. Het uiteindelijk 

genomen besluit van de algemene vergadering wordt het 

betrokken lid binnen acht dagen, schriftelijk en aangetekend 

medegedeeld. Het betrokken lid wordt, wanneer te zijner gunste 

is beslist, met onmiddellijke ingang in zijn rechten hersteld en 

wordt de schorsing opgeheven.  

9. In afwijking van het bepaalde, genoemd in de eerste volzin van 

artikel 36, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid 
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zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan 

een besluit- krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke 

aard van de leden zijn verzwaard, wanneer een dergelijk besluit is 

genomen ten tijde dat het lid als zodanig in het ledenregister 

vermeld staat en gehouden is naast zijn rechten ook alle plichten 

te vervullen, zoals omschreven in de verenigingsstatuten. 

 

Bondslidmaatschap. 
Artikel 5a. 

1. In dit artikel wordt verstaan onder “de bond” De Nederlandse 

Badmintonbond, en onder "de vereniging": Badminton CIub 

SeIby.  

2. De vereniging is bevoegd om een natuurlijke persoon als lid aan te 

melden bij de bond; het bestuur der vereniging draagt voor deze 

aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake 

geldende voorschriften van de bond. 

3. De vereniging is bevoegd om na de beëindiging van het 

lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden, of na 

opzegging van haar lidmaatschap van de bond namens de 

betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen;  

de vereniging zal hiervoor zorgdragen overeenkomstig de ter zake 

geldende voorschriften van de bond.  

4. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/of 

besluiten van de bond, alsmede de van toepassing zijnde 

wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van 

handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de 

badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het 

bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld.  

5. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is 

de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennisneming 

van het uitgesproken royement de betrokkene mrt onmiddellijke 

ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het 

onherroepelijk worden van het uitgesproken royement door 

opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van 

de vereniging over te gaan.  

6. Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd 

dan wel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap van de 

bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan betrokkene 

het lidmaatschap van de vereniging opgezegd. 
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Algemeen verenigingsbestuur, benoeming 
Artikel 6. 

1. Het algemeen verenigingsbestuur (nader omschreven als het 

bestuur) wordt gevormd door tenminste drie personen.  

2. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de 

stemgerechtigde leden benoemd. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer 

bindende voordrachten, wanneer het bepaalde in artikel 6 lid 5 

zich hiertegen niet verzet. Tot een voordracht zijn bevoegd zowel 

het bestuur als tenminste tien stemgerechtigde leden. Een 

voordracht van de leden dient uiterlijk acht en veertig uur vóór de 

aanvang van een algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur 

te worden ingediend.  

4. Is geen voordracht voor de bestuursbenoeming opgemaakt, dan 

voorziet de algemene vergladering hier zelf in.  

5. Aan elke voordracht kan door de algemene vergadering met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

geldige stemmen het bindende karakter worden ontnomen.  

6. Is door een besluit van de algemene vergadering het bindend 

karakter ontnomen, dan bepaalt die algemene vergadering de te 

volgen benoemingsprocedure.  

7. Bij meer dan één bindende voordracht geschiedt de 

benoemingskeuze bij meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen.  

8. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, 

met dien verstande, dat het bestuur zelf bevoegd is uit haar 

midden een secretaris en een penningmeester aan te wijzen, De 

voorzitter wordt alleen door de algemene vergadering in functie 

gekozen, maar behoeft niet uitsluitend uit het ledenbestand van 

de vereniging voort te komen. 

Einde bestuurslidmaatschap. periodiek 

lidmaatschap. schorsing. 
Artikel 7. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is 

benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden ontslagen of geschorst, indien daartoe gegronde 

motieven aanwezig zijn. Voor een besluit daartoe is een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

geldige stemmen nodig.  

2. Een ontslag als bestuurslid houdt automatisch opzegging van het 

lidmaatschap  in. 

3. Een schorsing aan een bestuurslid opgelegd, houdt tevens in dat 

alle aan zijn lidmaatschap verbonden rechten tijdens de 

schorsingsperiode komen te vervallen.  

4. Tegen een ontslag als bestuurslid is geen beroep meer mogelijk.  

5. Tegen een schorsing van het betrokken bestuurslid binnen vier 

weken na dagtekening van het door hen ontvangen 

schorsingsbesluit, in beroep gaan bij de algemene vergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

bestuurslid geschorst.  

6. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door 

een ontslagbesluit, eindigt door het verloop van die termijn.  

7. Wanneer het schorsingsbesluit ten gunste van het geschorste 

bestuurslid komt te vervallen, zullen hem alle rechten verbonden 

aan het verenigingslidmaatschap wederom toevallen.  

8. Opheffing van het schorsingsbesluit houdt niet automatisch in het 

wederom vervullen van een bestuursfunctie.  

Het opnieuw vervullen van een bestuursfunctie kan dan slechts 

geschieden volgens het bepaalde in artikel 6 lid 2 en 3. 
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9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door opheffing na de liquidatieperiode van de vereniging;  

b. door ontslag van het bestuurslid zelf , dat schriftelijk met 

een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden aan 

het bestuur dient te worden medegedeeld. 

 

Bestuursfuncties. besluitvorming 
Artikel 8. 

1. Het bestuur kan uit zijn midden (zie artikel 6, punt 8) een 

secretaris en een penningmeester kiezen. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer in 

het bestuur zittende andere leden of door commissies. In 

bijzondere gevallen kan een bestuurslid meer dan één 

bestuursfunctie vervullen, bijvoorbeeld de functie van 

secretaris/penningmeester. 

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, 

volgens een door het bestuur zelf op te maken rooster van 

aftreden. Het aftredende bestuurslid is slechts éénmaal direct 

herkiesbaar, tenzij de algemene vergadering met meerderheid 

van stemmen ontheffing van deze bepaling verleent. Wie in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van 

aftreden de plaats van zijn voorganger in.  

4. In een vergadering ven het bestuur worden uitsluitend 

beslissingen genomen, wanneer tenminste de helft van het aantal 

bestuursleden aanwezig is. Alle besluiten van het bestuur worden 

(tenzij anders is bepaald) met een meerderheid van stemmen 

genomen. 

5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen inzake de 

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden 

gegeven. 

Bestuurstaken. bevoegdheden. 

vertegenwoordiging . 
Artikel 9. 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast 

met het besturen van- en leiding geven aan de vereniging.  

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het 

bestuur tot het besturen van de vereniging bevoegd, maar heeft 

de verplichting zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 

beleggen om te voorzien in de vacante bestuursfunctie(s)  

3. Voor het beschikken over bank- en giro saldi is de handtekening 

van de penningmeester voldoende.  

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.  

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 

derden beroep worden aangetekend.  

5. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene 

vergadering voor besluiten tot:  

I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 

investeringen welke een bedrag of waarde van vijfduizend 

gulden per object te boven gaan;  

II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de 

vereniging een bankkrediet wordt verstrekt; 

b. 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. 
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c. het aangaan van dadingen;  

d. het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale 

procedures (doch met uitzondering van het nemen van 

conservatoire maatregelen), en van het nemen van die 

rechtsmaatregelen die Been uitstel kunnen lijden;  

e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;  

f. het huren of verhuren of op andere wijze in gebruik of 

genot krijgen en geven van onroerende goederen.  

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 

derden geen beroep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van artikel 9 lid 5 bepaalde 

wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door 

het bestuur.  

7. Allee bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter tezamen 

met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, 

zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te 

vertegenwoordigen. 

In aansluiting hierop kunnen bestuursleden zich door 

stemgerechtigde leden laten vertegenwoordigen echter 

uitsluitend wanneer het bestuur een schriftelijke machtiging 

hiertoe geeft. 

 

 

 

 

 

 

Het verenigingsjaar. 
Artikel 10. 

Het verenigingsjaar-boekjaar, afgekort het verenigingsjaar, loopt van één 

juli van elk jaar tot en met dertig juni van het daarop volgend jaar. 

Rekening, verantwoording, jaarverslag 
Artikel 11. 

1. Het bestuur brengt binnen drie maanden na beëindiging van het 

verenigingsjaar (behoudens de verlenging van deze termijn door 

een beslissing van de algemene vergadering), naast een 

jaarverslag tevens een financieel verslag 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. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen 

tijde rechten en plichten kunnen worden vastgesteld. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de 

stemgerechtigde leden een financiële commissie (kascommissie) 

van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van 

het zittende bestuur. 

Deze commissie onderzoekt twee maal per verenigingsraad het 

financieel beleid van het bestuur en brengt aan de algemene 

vergadering verslag van haar bevindingen uit. Tijdens het 

onderzoek dient de penningmeester of zijn bevoegde 

plaatsvervanger aanwezig te zijn voor het verstrekken van de 

nodige toelichtingen.  
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4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich 

door een deskundige laten bijstaan.  

Eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van 

de vereniging.  

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie allee door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, onder andere door inzage in 

de boeken en alle op het financieel beleid betrekking hebbende 

bescheiden, zomede de kasmiddelen, giro- en bankrekeningen.  

Het verslag van de commissie dient op de eerstvolgende 

algemene vergadering na het verstrijken van het verenigingsjaar 

schriftelijk en door de betrokken commissieleden ondertekend in 

het, bezit van het bestuur te zijn.  

6. Goedkeuring van de jaarverslagen waaronder het financiële 

verslag door de algemene vergadering verleent het bestuur 

décharge.  

7. Indien de goedkeuring van het financieel verslag door de 

commissie wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering 

een andere kascommissie bestaande uit drie stemgerechtigde 

leden, welke een hernieuwd onderzoek instelt. Deze commissie 

heeft dezelfde bevoegdheden als de vorige afgetreden 

commissie.  

8. De opdracht aan de kascommissie kan ten alle tijde door de 

algemene vergadering worden ingetrokken, doch slechts door de 

benoeming van een andere kascommissie.  

9. Binnen één maand na de benoeming van de kascommissie 

volgens het bepaalde in artikel 11 lid 7 brengt zij aan een bijeen 

geroepen algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.  

Wordt ook dan de goedkeuring van het financiële verslag 

onthouden, dan neemt de algemene vergadering al die 

maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging 

nodig worden geacht.  

10. Wanneer zonder instemming van de algemene vergladering het 

bestuur in gebreke blijft om tot rekening en verantwoording van 

het gevoerde bestuursbeleid (binnen de gestelde termijn) over te 

gaan, is elk stemgerechtigd lid bevoegd dit recht van het bestuur 

te vorderen.  

11. Het bestuur is verplicht de bescheiden zoals bedoeld in artikel 11 

lid 1 en 2, tien jaar lang als archiefstukken te behouden en te 

bewaren, 

 

Algemene ledenvergadering, bijeenroeping. 
Artikel 12. 

1. Het bestuur is verplicht de jaarlijkse algemene leden vergadering 

(hierna in het vervolg genoemd de algemene vergladering) binnen 

drie maanden na beëindiging van het afgelopen verenigingsjaar 

bijeen te roepen.  

2. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen met 

inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.  

3. Een bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan alle stemgerechtigde 

leden volgens de gegevens opgenomen in een door het bestuur 

bij te houden ledenregister.  

Daarnaast kan de oproeping geschieden door het plaatsen van en 

advertentie in één of meer plaatselijk veelgelezen 

nieuwsblad(en).  

4. Het bestuur kan wanneer het haar noodzakelijk voorkomt 

buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen op dezelfde 

wijze als bepaalt in het voorgaande lid 3.  
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5. Voorts is het bestuur verplicht op een daartoe schriftelijk 

aangetekend verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden 

een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen 

één maand na dagtekening van dit schriftelijk verzoek.  

6. Indien door het bestuur niet binnen veertien dagen na 

dagtekening van het verzonden verzoek tot bijeenroeping is 

voldaan, volgens het bepaalde in het voorgaande lid 5, dan zijn de 

betrokken leden bevoegd zelf over te gaan tot het bijeenroepen 

van een buitengewone algemene vergadering. 

7. Een bijeenroeping volgens het bepaalde in het voorgaande lid 6 

dient op dezelfde wijze te geschieden als bij een normale 

bijeenroeping van een algemene vergedering gebruikelijk is. De 

hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de 

vereniging. 

 

Algemene vergadering, toegang, stemrecht. 
Artikel 13. 

1. Alle leden genoemd in artikel 3, lid 1.a. en 1.b., 4 en 5 hebben 

toegang tot de algemene vergadering;. Uitgesloten zijn 

geschorste leden. Over toelating van andere personen beslist de 

algemene vergadering.  

2. Stemrecht hebben uitsluitend leden genoemd in artikel 3 lid 1a. 

met uitzondering van geschorste leden.  

3. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 

4. Elk stemgerechtigd lid kan zijn stem door middel van een door 

hem ondertekende schriftelijke volmacht door een ander 

stemgerechtigd lid doen uitbrengen. Een schriftelijke volmacht 

dient door het uitvoerende lid vóór aanvang van de vergadering 

aan het bestuur ter hand worden gesteld. 

5. Een stemgerechtigd lid heeft echter geen stemrecht over zaken 

die hem/haar, zijn echtgenote, haar echtgenoot of één van zijn of 

haar bloedverwanten in rechte lijn betreft. 

6. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken 

mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of een der stemgerechtigde leden zulks vó6r de 

stemming verlangt.  

7. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit 

geschiedt op voordracht van de voorzitter of diens gemachtigde 

plaatsvervanger. 

 

Algemene vergadering, bevoegdheid 
Artikel 14. 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

verenigingsstatuten aan anderen zijn opgedragen. 

2. In de algemene vergadering komen allereerst aan de orde de 

volgens agenda, behorende bij de in de oproepingsbrief, te 

behandelen onderwerpen, zoals: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals 

bedoeld in artikel 11 lid 1 met het verslag van de 

kascommissie; 

b. de benoeming van de in artikel 11 lid 3 genoemde 

kascommissie voor het komende verenigingsjaar;  

c. voorziening in eventuele vacatures;  

d. de begroting voor het komende verenigingsjaar;  
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e. een werkplan voor het komende verenigingsjaar;  

f. voorstellen van het bestuur en/of de leden zoals in de 

agenda bij de oproepingsbrief vermeld 

g. alle zaken die met een goed verenigingsbelang stroken 

zoals de benoeming van eventuele afgevaardigden en 

dergelijke. 

3. De algemene vergaderingen hebben het recht van beslissing, van 

initiatief, van amendement en interpellatie met dien verstande, 

dat de vergadering bij meerderheid beslist in hoeverre een en 

ander voor behandeling in aanmerking komt.  

4. Tenzij anders in deze statuten is bepaald worden bindende 

besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte 

geldige stemmen, waartoe eveneens volmacht stemmen worden 

gerekend, zoals in artikel 13 lid 4 is omschreven.  

5. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de 

uitgebrachte stemmen.  

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist door een 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de 

statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen kan tot 

herstemming worden overgegaan.  Mochten de stemmen 

wederom staken dan wordt het bedoelde voorstel geacht te zijn 

verworpen.  

7. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte  stemmen heeft gekregen.  

Heeft bij een tweede stemming wederom geen kandidaat de 

volstrekte meerderheid verworven, dan vinden herstemmingen 

plaats. 

Na elke stemming valt die kandidaat af die het geringste aantal 

stemmen heeft gekregen. Is bij een voorafgaande stemming het 

geringste aantal stemmen op meer dan één kandidaat uitgebracht 

dan beslist het rot op wie van die kandidaten geen stemmen neer 

kunnen worden uitgebracht. Wanneer bij twee kandidaten de 

stemmen staken beslist het lot, wie van beide is gekozen. 

Algemene vergadering, besluitvorming 
Artikel 15. 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de 

voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is 

beslissend. Dit geldt eveneens 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 het 

voorgaand lid 1 bedoeld oordeel de juistheid betwist, dan vindt 

een nieuwe stemming plaats, waarvan de meerderheid van de 

vergadering of , indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een aanwezig 

stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 

vervallen de rechtsgevolgen van een eerder genomen besluit wel 

of niet vastgelegd door een oorspronkelijke stemming.  

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden 

alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft met voorkennis van het bestuur 

genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 

vergadering.  

5. Op aanwijzing van de voorzitter wordt op de algemene 

vergadering een stembureau gevormd uit drie stemgerechtigde 

leden, die niet tot het bestuur mogen behoren. 

Deze leden zorgen voor het uitgeven en innemen van de door het 

bestuur ter beschikking gestelde blanco stembriefjes en bepalen 
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aan de hand van deze ingekomen stembriefjes  de uitslag van elke 

stemming, welke direct daarna door de voorzitter op de algemene 

vergadering bekend wordt gemaakt. 

6. Onder geldige stemmen worden uitsluitend verstaan die 

stemmen waarbij gebruik is gemaakt van de door het bestuur ter 

beschikking gestelde blanco stembriefjes, die door de 

stemgerechtigde leden in gevouwen staat worden ingeleverd en 

waarin uitsluitend het onderwerp bij zaken of de naam van de 

kandidaat bij personen is vermeld.  

Blanco ingeleverde stembriefjes hebben geen stemkracht en zijn 

ongeldig. 

 

Voorzitterschap. notulen. 
Artikel 16. 

1. De algemene vergladeringen en de bestuursvergaderingen 

worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger 

dan treedt een der overige bestuursleden, door het bestuur zelf 

te bepalen, als voorzitter op. Word op deze wijze eveneens niet in 

het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering hier 

zelf in.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris 

of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon 

notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist samen 

worden opgesteld en door beiden ondertekend.  

De uiteindelijke definitieve vaststelling van de notulen vindt 

plaats op de volgende algemene vergadering. Na goedkeuring van 

genoemde notulen vindt de uiteindelijke ondertekening door de 

voorzitter en de notulist op die datum plaats.  

3. Notulen opgemaakt tijdens de bestuursvergaderingen behoeven 

uitsluitend in bijzondere gevallen op een algemene vergedering 

openbaar worden gemaakt. Een beslissing hierover kan door de 

algemene vergadering worden genomen. 

4. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-

verbaal van het verhandelde doen opmaken.  

De inhoud van de notulen en/of het proces-verbaal wordt ter 

kennis van de leden gebracht. De eventueel hieruit 

voortvloeiende kosten komen ten laste van de vereniging. 

 

Geldmiddelen van de vereniging 
Artikel 17. 

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 

a. contributies, entreegelden, inschrijfgelden, donaties, bijzondere 

ledenbijdrage; 

b. subsidies, inkomsten uit verenigingsactiviteiten, manifestaties en 

dergelijke;  

c. verkoopbaten, verhuring, renten;  

d. erfstellingen, legaten en dergelijke.  

De hoogte van de onder punt a. genoemde middelen worden op de 

algemene vergadering vastgesteld. 
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Aansprakelijkheid. 
Artikel 18. 

1. De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge 

de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van 

welke aard ook aan één of meer leden overkomen, of voor schade 

aan of verlies van eigendommen van leden en andere personen 

door diefstal, beschadiging of op welke andere wijze. 

Statutenwijziging. 
Artikel 19 . 

1. In der verenigingsstatuten kunnen uitsluitend wijzigingen worden 

aangebracht door een meerderheidsbesluit van de algemene 

vergadering, waartoe is opgeroepen met de kennisgeving dat 

wijzigingen van de statuten worden vastgesteld.  

De wijze van oproeping geschiedt op dezelfde wijze zoals is 

bepaald in artikel 12 lid 2 tot en met 7. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten 

tenminste veertien dagen vóór de bedoelde vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) 

woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte 

bereikbare plaats voor leden ter inzage leggen tot na de afloop 

van de dag waarop de bedoelde vergadering wordt gehouden. In 

de schriftelijke oproep aan de ]eden dient eveneens een afschrift 

van de voorgestelde statutenwijziging(en) woordelijk te zijn 

opgenomen. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door 

een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

geldige stemmen, inclusief eventuele volmacht stemmen.  

4. De statutenwijziging(en) treedt niet eerder in werking nadat 

daarvan een notariële akte is opgemaakt.  

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de 

wijzing(en) en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore 

van de Kamer van koophandel en Fabrieken binnen welk gebied 

de vereniging haar vestigingsplaats heeft.   

5. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging 

van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden 

gewijzigd met inachtneming van gelijke beperkingen.  

6. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid namens de 

vereniging bevoegd. 

Ontbinding en vereffening. 
Artikel 20. 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging ontbonden door een 

besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met 

tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen waarvan volgens de presentielijst tenminste 

twee/derde van het totale ledenbestand aanwezig is.  

2. De bijeenroeping van een algemene vergadering met het doel tot 

opheffing van de vereniging te besluiten geschiedt op dezelfde 

wijze zoals is bepaald in artikel 12 lid 2 tot en met 7.  

3. Bij de schriftelijke oproeping tot de in de voorgaande leden 1 en 2 

van dit artikel bedoelde vergadering(en) moet in de bijgaande 

agenda worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden 

voorgesteld de vereniging te ontbinden. 

De termijn voor de oproepingsdatum bedraagt ook voor deze 

bedoelde vergadering(en) veertien dagen.  
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4. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt binnen een 

maand daarna een nieuwe algemene vergadering gehouden, 

waarin over het voorstel zoals dat in de vorige algemene 

vergadering aan de orde zou zijn gesteld, ongeacht het aantal 

aanwezige of door machtiging vertegenwoordigde 

stemgerechtigde leden, tot ontbinding worden besloten, door een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

geldige stemmen.  

5. Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging te dien 

aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

vereffening door het bestuur.  

6. Een eventueel overblijvend batig saldo zal door de algemene 

vergadering ter beschikking worden gesteld voor doeleinden 

welke het meest met het verenigingsdoel overeenstemmen.  

7. Na de datum van ontbinding blijft de vereniging zolang nog 

voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen 

noodzakelijk is.  

8. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 

en bijbehorende reglementen voor zover mogelijk van kracht.  

9. In correspondentiestukken, kennisgevingen en brochures die van 

of namens de vereniging uitgaan, moeten aan haar naan worden 

toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering gehouden op 26  

september 1979 te Soest. 

Digitale versie augustus 2020 

Het bestuur. 


