
STATUTEN
per 1 januari 2017

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Arnhemse Mixed Hockey Club Upward,

gevestigd te Arnhem
STATUTEN.
Eerste oprichting en rechtsvoorgangers, naam en zetel.
Artikel 1.
1.1. De vereniging is opgericht op een oktober negentienhonderd drie en twintig en

erkend door goedkeuring van haar statuten bij Koninklijk Besluit. De vereniging is bij haar
oprichting aangegaan voor onbepaalde tijd. 

1.2. De vereniging draagt de naam: Arnhemse Mixed Hockeyclub Upward.
1.3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Arnhem.
Doel.
Artikel 2.
Het doel van de vereniging is het doen beoefenen van het hockeyspel, het scheppen in
dit verband van een actief verenigingsleven, een en ander met behulp van alle
geoorloofde middelen, welke hieraan dienstig kunnen zijn.
Boek- en verenigingsjaar.
Artikel 3.
Het boekjaar en het verenigingsjaar lopen van een augustus tot en met eenendertig juli
daaropvolgend.
Organen.
Artikel 4.
Organen van de vereniging zijn:
a. het bestuur;
b. de raad van toezicht;
c. de algemene ledenvergadering.
Leden.
Artikel 5.
5.1. De vereniging kent:

a. gewone leden;
b. juniorleden;
c. ereleden;
d. leden van verdienste;
e. begunstigers.

5.2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die bij het begin van het
verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

5.3. Juniorleden zijn natuurlijke personen die bij het begin van het verenigingsjaar
niet ouder zijn dan zeventien jaar, en waarvan de
competitiewedstrijden in de regel op zaterdag worden gespeeld.

5.4. Ereleden zijn gewone leden die op voordracht van het bestuur of de algemene 
ledenvergadering door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste
twee derde van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd wegens hun bijzondere
verdiensten voor de vereniging.

5.5. Leden van verdienste zijn gewone leden die door het bestuur zijn benoemd
wegens hun verdiensten voor de vereniging.

5.6. Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt
gesproken over "leden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder de
gewone leden en de juniorleden verstaan en waar in deze
statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over
"lidmaatschap" zonder verdere aanduiding, wordt daaronder het lidmaatschap
van de gewone leden en de juniorleden verstaan, alles voor
zover deze statuten en de reglementen van de vereniging geen nader
onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.

5.7. Gewone leden worden nader onderverdeeld in hockey spelende en niet -hockey spelende
leden. Niet -hockey spelende leden zijn leden die niet in
spelverband deelnemen aan competities, trainingen of toernooien maar wel
betrokken zijn bij de vereniging. Juniorleden zijn altijd
hockey spelende leden.

5.8. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en kan niet worden
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.



5.9. In het huishoudelijk reglement kunnen aanvullende regels worden gesteld met
betrekking tot voormelde categorieën van de leden; binnen voormelde
categorieën van de leden kunnen nadere onderverdelingen worden gemaakt.

Aanmelding voor het lidmaatschap.
Artikel 6.
6.1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
6.2. Bij niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating

besluiten.
6.3. In het huishoudelijk reglement worden nader geregeld:

a. de wijze van aanmelding;
b. de behandeling van een toelatingsverzoek;
c. de omzetting van een junior- lidmaatschap in een

gewoon lidmaatschap bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd.
Begunstigers.
Artikel 7.
Begunstigers zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich als zodanig bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met
een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
Register.
Artikel 8.
Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle
leden, begunstigers en leden van de raad van toezicht, waarnaar een
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 32 kan worden
verzonden. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel
opneming in voormeld register, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in
om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede bijeenroepingen als bedoeld in
artikel 32 voor een algemene ledenvergadering langs elektronische weg toegezonden
te krijgen.
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Artikel 9.
9.1. Een hockey spelend lid dat toetreedt tot de vereniging wordt daardoor

buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en is als
zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met
name is begrepen de tuchtrechtspraak.

9.2. Ieder persoon die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging
uitoefent of zal uitoefenen, met uitzondering van een begunstiger of een niet-hockey 
spelend
lid dat met de hockeysport generlei bemoeienis heeft of zal
hebben, dient zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en
besluiten van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen,
waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. Daartoe zal de
vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste regelingen treffen,
waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon een daartoe
strekkende overeenkomst zal worden aangegaan.

9.3. Een hockey spelend lid is verplicht:
a. de statuten en de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond, alsmede de besluiten van zijn organen na te leven;
b. de verplichtingen, die de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond uit naam van zijn leden aangaat of die uit het
lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven. Tot deze
verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van
door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, mede namens zijn
leden, aangegane verplichtingen jegens een of meer derden,
aangaande ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering,
sponsoring, alsmede aangaande de verkoop en/of exploitatie van
televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk
communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via
internet). 
c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;
d. er voor te zorgen dat de door hem te spelen wedstrijden ordelijk

verlopen en dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur



en/of het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond met
betrekking tot de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten
worden gegeven, stipt worden opgevolgd;

e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport,
de vereniging en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond door zijn
toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad;

f. zich tegenover andere hockey spelende leden en derden en tegenover
de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond te
onthouden van bedrieglijke handelingen.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 10.
10.1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement).

10.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar. De kennisgeving dient uiterlijk acht
weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit van de ledenadministratie te
zijn. De ledenadministratie is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te
bevestigen. Heeft de opzegging niet tijdig plaatsgevonden, dan eindigt het
lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd, tenzij het bestuur anders besluit. Onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is mogelijk, indien van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

10.3. Opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door het lid is ook
mogelijk binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot
splitsing.

10.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10.2, is een lid niet bevoegd zijn
lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen een maand nadat
hem een besluit is bekend geworden of is meegedeeld waarbij zijn geldelijke
rechten en verplichtingen zijn gewijzigd. Ingeval de tweede jaarvergadering als
bedoeld in artikel 29 wordt gehouden binnen acht weken voor het einde van het
boekjaar, en in deze tweede jaarvergadering is besloten tot het verminderen
van geldelijke rechten en/of het verzwaren van geldelijke verplichtingen, dan is
een lid wel bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen
binnen een maand nadat dit besluit hem is bekend geworden of hem is
meegedeeld. Voor de toepassing van dit artikellid wordt de verhoging als
bedoeld in artikel 12.4 niet als een verzwaring van geldelijke verplichtingen
aangemerkt.

10.5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden:
a. indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren, alsmede
b. indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt

(daaronder begrepen zijn financiële verplichtingen).
10.6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging moet geschieden, indien

het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond verboden is het betrokken hockey spelende lid als lid van de
vereniging te handhaven.

10.7. Ten aanzien van een lid, tevens bestuurder, geschiedt de opzegging van het
lidmaatschap door de raad van toezicht. Ten aanzien van een lid, tevens lid
van de raad van toezicht, geschiedt de opzegging van het lidmaatschap door
de algemene ledenvergadering. In alle overige gevallen geschiedt de
opzegging van het lidmaatschap door het bestuur.

10.8. Ten aanzien van een lid, tevens bestuurder, geschiedt de ontzetting door de
raad van toezicht. Ten aanzien van een lid, tevens lid van de raad van toezicht,
geschiedt de ontzetting door de algemene ledenvergadering. In alle overige
gevallen geschiedt de ontzetting door het bestuur.

10.9. Ontzetting kan slechts geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.



10.10. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging dan wel tot ontzetting
is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld, waarbij tevens vermeld wordt op welke datum het
lidmaatschap een einde neemt.

10.11. Betrokkene staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep
open op de commissie van beroep. Het beroep moet schriftelijk bij de
secretaris van de commissie van beroep worden ingediend. Een bestuurder,
alsmede een hockey spelend lid dat het buitengewoon lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verliest, staat geen beroep open op de
commissie van beroep.

10.12. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene
geschorst.

10.13. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven
desniettemin de jaarlijkse contributie en de financiële bijdragen, waartoe door
de algemene ledenvergadering besloten is, voor het geheel verschuldigd.
Wanneer de opzegging van het lidmaatschap evenwel plaatsvindt op de grond
genoemd in artikel 10.4, tweede volzin, dan wordt het lidmaatschap geacht te
zijn beëindigd met het einde van het verenigingsjaar waarin het in artikel 10.4,
tweede volzin, bedoelde besluit is genomen.

Schorsing.
Artikel 11.
11.1. In de gevallen, genoemd in artikel 10.9, kan het tot ontzetting bevoegde

orgaan een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het
orgaan niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.

11.2. Het bepaalde in artikel 10.10 en 10.11 is van overeenkomstige toepassing,
indien sprake is van een schorsing van meer dan twee weken.

11.3. Een geschorst lid heeft gedurende zijn schorsing geen toegang tot de
algemene ledenvergadering en is mitsdien noch bevoegd aldaar het woord te
voeren, noch het stemrecht uit te oefenen.

11.4. Afgezien van het bepaalde in artikel 10.11, kan de wettelijk vertegenwoordiger
van een juniorlid gedurende de schorsing van het juniorlid, niet de bevoegdheden 
uitoefenen die krachtens deze statuten aan een wettelijk vertegenwoordiger toekomen.

Financiële verplichtingen.
Artikel 12.
12.1. De leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, waarvan de

hoogte – afgezien van de in artikel 12.4 vermelde jaarlijkse verhoging – door
de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De leden zijn tevens
verplicht tot betaling van financiële bijdragen die worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Voor elke categorie als bedoeld in artikel 5.9 kan
een afzonderlijke jaarlijkse contributie, alsmede een afzonderlijke financiële
bijdrage, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

12.2. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat bij de aanvang van het
lidmaatschap als gewoon lid of juniorlid een door haar vast te
stellen inschrijfgeld wordt verschuldigd. 

12.3. De contributie, alsmede de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 12.1, wordt
jaarlijks verhoogd met de gehanteerde indexering voor contributie.

12.4. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de
financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

12.5. Zij, van wie het lidmaatschap van de vereniging in een verenigingsjaar een
aanvang heeft genomen, zijn over dat verenigingsjaar de contributie en andere
financiële bijdragen voor het geheel verschuldigd. Vangt het lidmaatschap na 1 december 
van een verenigingsjaar aan dan is de helft van de contributie verschuldigd.

12.6. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen
besluiten dat een lid geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van contributie en
andere financiële bijdragen waartoe door de algemene ledenvergadering
besloten is.

Andere verplichtingen.
Artikel 13.
Een lid is verplicht:

a. de statuten, de reglementen en voorwaarden van de vereniging alsmede de 
besluiten van haar organen na te leven;

b. de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die uit het 
lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven;



c. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport en de
vereniging door zijn toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad;

d. zich tegenover andere leden en derden en tegenover de vereniging te
onthouden van bedrieglijke handelingen.

Inkomsten.
Artikel 14.
14.1. De inkomsten van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit:

a. contributies van leden;
b. financiële bijdragen van begunstigers;
c. inschrijfgelden;
d. sponsorgelden;
e. subsidies;
f. giften en schenkingen;
g. erfstellingen en legaten, en
h. andere inkomsten.

14.2. Het bestuur kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

Bestuur: benoeming.
Artikel 15.
15.1. Het bestuur van de vereniging bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal

meerderjarige natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld
door het bestuur en bedraagt ten minste drie, met dien verstande dat een
verlaging van het aantal bestuurders niet leidt tot het ontslag van een of meer
bestuurders. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

15.2. De benoeming van bestuurders geschiedt door de algemene ledenvergadering
uit de leden.

15.3. Niet tot bestuurder kan worden benoemd degene die een functie bekleedt
binnen een ander orgaan van de vereniging en/of binnen een andere
rechtspersoon, welke functie door de algemene ledenvergadering is
aangewezen als onverenigbaar met de functie van bestuurder.

15.4. Behoudens het bepaalde in artikel 15.5, geschiedt de benoeming van
bestuurders uit een bindende voordracht op te maken door het bestuur voor
elke vacature. De voordracht wordt, met inachtneming van artikel 15.3, niet
eerder opgemaakt door het bestuur dan nadat de raad van toezicht in de
gelegenheid is gesteld hierover – binnen een redelijke termijn – advies uit te
brengen aan het bestuur. Het advies van de raad van toezicht wordt gevoegd
bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel
15.2.

15.5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van
ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Stellen in een vergadering een of meer leden aan de orde een besluit tot
ontneming van het bindend karakter aan de voordracht tot benoeming van een
bestuurder, en stemt een meerderheid van ten minste twee derden van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden voor het desbetreffende besluit, maar
zijn niet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering
wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan het bindend karakter
aan de voordracht worden ontnomen door een besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee derden van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat
en waarom een besluit tot ontneming van het bindend karakter aan een
voordracht tot benoeming van een bestuurder kan worden genomen in een
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

15.6. Is geen voordracht opgemaakt binnen zes maanden na het ontstaan van de
vacature of wordt aan de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter
ontnomen door een besluit als bedoeld in artikel 15.5, dan is de algemene
ledenvergadering, met inachtneming van artikel 15.3, vrij in de benoeming.

Bestuur: schorsing en ontslag.



Artikel 16.
16.1. Een bestuurder kan – onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht

als bedoeld in artikel 10.7 en 10.8 juncto artikel 17.2 sub g – te allen tijde
door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

16.2. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot schorsing van een
bestuurder als bedoeld in artikel 16.1, wordt genomen met een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

16.3. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontslag van een bestuurder
als bedoeld in artikel 16.1, kan slechts worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Stemt in deze vergadering een meerderheid van ten minste twee derden van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een besluit tot ontslag van een
bestuurder, maar zijn niet ten minste twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze
tweede vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan een
besluit tot ontslag van een bestuurder worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping tot deze
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot
ontslag van een bestuurder kan worden genomen met een meerderheid van
twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

16.4. Een bestuurder kan voorts worden geschorst door:
a. de raad van toezicht, welk besluit slechts kan worden genomen nadat

ten minste twee bestuurders het voorgenomen besluit van de raad van
toezicht schriftelijk hebben onderschreven;

b. het bestuur, welk besluit slechts kan worden genomen met ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het
bestuur waarin ten minste twee derden van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. De bestuurder van wie de schorsing aan de
orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur
bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet
meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders en heeft bovendien niet het recht zijn
stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde schorsing.

16.5. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

16.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.4 sub b, hoort het desbetreffende
orgaan de bestuurder over het voorgenomen besluit tot schorsing casu quo
ontslag voorafgaand aan het besluit tot schorsing of ontslag.

Bestuur: periodiek aftreden,
Artikel 17.
17.1. Een bestuurder wordt benoemd voor maximaal acht jaar, met dien verstande dat

een bestuurder, behoudens herbenoeming, uiterlijk aftreedt bij het sluiten van
de eerste algemene ledenvergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn
verstreken na het moment waarop de desbetreffende bestuurder is
(her-)benoemd. Een aftredende bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Het
bestuur kan bepalen dat ten aanzien van een of meer bestuurders aftreding
plaatsvindt volgens een daartoe door het bestuur op te stellen rooster.
Vaststelling van het rooster door het bestuur kan niet meebrengen dat een
bestuurder tegen zijn wil defungeert vóór de eerste algemene
ledenvergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn verstreken na het
moment waarop de desbetreffende bestuurder is (her-)benoemd.

17.2. Een bestuurder defungeert voorts:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt

of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld
in de Faillissementswet;

c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije
beheer over zijn vermogen verliest;

d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 17.1 bedoelde



rooster;
e. door het aanvaarden van een functie, genoemd in artikel 15.3;
f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet

voorzien;
g. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Bestuur: functies en notulen.
Artikel 18.
18.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een 
secretarispenningmeester.

18.2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt
door de secretaris respectievelijk de secretaris-penningmeester (hierna ook te
noemen: de "secretaris"), welke notulen door de voorzitter en de notulist in
dezelfde of in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en
ondertekend.

Bestuur: taken en vertegenwoordiging.
Artikel 19.
19.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens de

beperkingen volgens de statuten.
19.2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

van zijn taak te doen uitvoeren door een of meer commissies en adviseurs die
door het bestuur worden benoemd. De door het bestuur ingestelde commissies
en de benoemde commissieleden en adviseurs worden door het bestuur aan de
algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

19.3. Met inachtneming van artikel 21.1 is het bestuur, mits met voorafgaande
goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan 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 ander
verbindt. Het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden worden
ingeroepen.

19.4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.

19.5. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.

Tegenstrijdig belang.
Artikel 20.
20.1. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of

meer bestuurders of leden van de raad van toezicht, kan de algemene
ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen.

20.2. In de gevallen als bedoeld in het vorige lid, neemt de desbetreffende
bestuurder casu quo het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet deel
aan de discussie en de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.

Bijzondere bestuursbesluiten.
Artikel 21.
21.1. De navolgende besluiten worden door het bestuur niet eerder genomen dan

nadat de raad van toezicht door het bestuur in de gelegenheid is gesteld
hierover – binnen een redelijke termijn doch zo spoedig mogelijk – advies uit
te brengen aan het bestuur. Het betreft de besluiten van het bestuur omtrent:
a. het aangaan van overeenkomsten met een geldelijke waarde van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer, zonder dat door splitsing
van de verbintenis aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan
worden gedaan, tenzij deze rechtshandelingen zijn voorzien in de
vastgestelde begroting als bedoeld in artikel 27.5;
b. het aangaan van strategische en/of materiële overeenkomsten met

derden met een looptijd van ten minste een jaar, uitgezonderd
overeenkomsten ter zake personeel, tenzij het betreft overeenkomsten
voor onbepaalde tijd in welk geval het voorgenomen besluit wel ter
advisering aan de raad van toezicht moet worden voorgelegd;



c. het vaststellen en (ingrijpend) wijzigen van opgestelde (strategische)
beleidsplannen, waartoe onder meer – doch niet uitsluitend – de
volgende (beleids)onderwerpen behoren: ledenbeleid, sponsorbeleid en
topsportbeleid;

d. het oprichten van en het deelnemen in, dan wel het vergroten,
verkleinen of anderszins wijzigen van de deelneming in andere
rechtspersonen, alsmede het besluiten tot ontbinding of wijziging van
de statuten van een deelneming voor zover het bestuur ter zake
zeggenschap toekomt;

e. het doen van verzoeken aan de leden en/of begunstigers om extra financiële
bijdragen;

f. het huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van registergoederen;

g. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;

h. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan
de vereniging verleend bankkrediet;

i. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
vereniging en het verbreken van zodanige samenwerking;

j. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;
k. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende

vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun
bevoegdheid en titulatuur;

l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van die
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden en incassoprocedures.

n. het opstellen van een begroting conform art 27.5
21.2. Indien het advies van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 21.1 niet in

overeenstemming is met het voorgenomen besluit van het bestuur, dan zal het
bestuur het voorgenomen besluit ter goedkeuring voorleggen aan de algemene
ledenvergadering. Het bestuur zal hiertoe zo spoedig mogelijk, doch in elk
geval binnen twee weken na ontvangst van het advies van de raad van
toezicht, een algemene ledenvergadering bijeenroepen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 31. Totdat de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering is verkregen, zal het bestuur het bewuste besluit niet nemen.

Raad van toezicht: benoeming.
Artikel 22.
22.1. De raad van toezicht van de vereniging bestaat uit meerderjarige natuurlijke

personen. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering en bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf.
Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

22.2.  De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt door de algemene
ledenvergadering uit en/of buiten de gewone leden.

22.3. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd uit de wettelijk vertegenwoordigers van de
juniorleden. 

22.4. Niet tot lid van de raad van toezicht kan worden benoemd degene die een
functie bekleedt binnen een ander orgaan van de vereniging. Tevens kan niet
tot lid van de raad van toezicht worden benoemd degene die een functie
bekleedt binnen een andere rechtspersoon, welke functie door de algemene
ledenvergadering is aangewezen als onverenigbaar met de functie van lid van
de raad van toezicht.

22.5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt:
a. de raad van toezicht stelt, met inachtneming van artikel 22.3 en 22.4,

voor elke benoeming een profielschets op, waaraan een kandidaat-lid
van de raad van toezicht moet voldoen;

b. voor elke benoeming wordt een bindende voordracht opgesteld door
een benoemingscommissie, bestaande uit de voorzitter van de raad
van toezicht, een ander door de raad van toezicht uit zijn midden aan
te wijzen lid, en drie door de algemene ledenvergadering uit haar
midden aan te wijzen leden;



c. de raad van toezicht maakt een lijst op, vermeldende de
overeenkomstig het bepaalde sub b van dit lid voorgedragen kandidaat
of kandidaten en brengt deze lijst uiterlijk twee weken voor de datum
van de vergadering van de algemene ledenvergadering waarin de
benoeming zal plaatsvinden, schriftelijk ter kennis van de leden;

d. de algemene ledenvergadering kan met ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, de voordracht
van de benoemingscommissie ter zijde stellen. Stellen in een
vergadering een of meer leden aan de orde een besluit tot ontneming
van het bindend karakter aan de voordracht van de
benoemingscommissie tot benoeming van een lid van de raad van
toezicht, en stemt een meerderheid van ten minste twee derden van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor het desbetreffende
besluit, maar zijn niet ten minste twee derden van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen. Deze tweede vergadering wordt gehouden niet eerder
dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan het bindend karakter aan de
voordracht van de benoemingscommissie worden ontnomen door een
besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping tot
deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een
besluit tot ontneming van het bindend karakter aan een voordracht van
de benoemingscommissie tot benoeming van een lid van de raad van
toezicht kan worden genomen in een vergadering, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ontneemt de algemene
ledenvergadering het bindend karakter aan een voordracht van de
benoemingscommissie tot benoeming van een lid van de raad van
toezicht, dan kan ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
algemene ledenvergadering waarin niet de besluiten als vermeld in
artikel 32.6 aan de orde zijn, een andere kandidaat voordragen; ook
een aldus voorgedragen kandidaat moet voldoen aan de profielschets,
hetgeen ter beoordeling van de algemene ledenvergadering is;

e. de algemene ledenvergadering benoemt de leden van de raad van
toezicht uit de overeenkomstig het bepaalde sub b en d van dit lid
opgestelde voordrachten.

Raad van toezicht: einde lidmaatschap raad van toezicht, periodiek aftreden.
Artikel 23.
23.1. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de algemene

ledenvergadering worden ontslagen.
23.2. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontslag van een lid van de

raad van toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en niet
voordat de algemene ledenvergadering het lid van de raad van toezicht heeft
gehoord over het voorgenomen besluit tot ontslag. Stemt in deze vergadering
een meerderheid van ten minste twee derden van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden voor een besluit tot ontslag van een lid van de raad
van toezicht, maar zijn niet ten minste twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze
tweede vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan een
besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping
tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
tot ontslag van een lid van de raad van toezicht kan worden genomen met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

23.3. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor maximaal acht jaar, met



dien verstande dat een lid van de raad van toezicht, behoudens herbenoeming,
uiterlijk aftreedt bij het sluiten van de eerste algemene ledenvergadering die
gehouden wordt nadat vier jaren zijn verstreken na het moment waarop het
desbetreffende lid van de raad van toezicht is (her-)benoemd. Een aftredend
lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar, met dien verstande
dat een aftredend lid van de raad van toezicht niet herbenoembaar is ingeval
de raad van toezicht door zijn herbenoeming niet zou zijn samengesteld
overeenkomstig het in artikel 22.3 bepaalde.

23.4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt

of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld
in de Faillissementswet;

c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije
beheer over zijn vermogen verliest;

d. door zijn aftreden;
e. door het aanvaarden van een functie, genoemd in artikel 22.4;
f. ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dat uit de leden
benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de
vereniging.

Raad van toezicht: functies en besluitvorming.
Artikel 24.
24.1. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
24.2. Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van toezicht worden

notulen opgemaakt door een notulist welke de raad van toezicht uit zijn
midden aanwijst. De notulen worden door de voorzitter en de notulist in
dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend.

Raad van toezicht: taken.
Artikel 25.
25.1. De raad van toezicht heeft tot taak, gevraagd en ongevraagd, toezicht te houden op het 

beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij staat het
bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van
de raad van toezicht zich naar het belang van de vereniging.

25.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid
van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van
de vereniging die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd
inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging; ieder lid van de raad van
toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de vereniging in gebruik zijnde
ruimten en terreinen.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.
Artikel 26.
26.1. Ten minste eenmaal in de vier maanden komen het bestuur en de raad van

toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

26.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur
en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.

26.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
raad van toezicht.

26.4. Van het verhandelde in elke gemeenschappelijke vergadering worden notulen
opgemaakt door een notulist welke de gemeenschappelijke vergadering uit
haar midden aanwijst. De notulen worden door de voorzitter en de notulist in
dezelfde of in de eerstvolgende gemeenschappelijke vergadering vastgesteld
en ondertekend.

Administratieplicht, rekening en verantwoording en begroting.
Artikel 27.
27.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.



27.2. Het bestuur brengt op de "eerste jaarvergadering" als bedoeld in artikel 28 zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van
toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de
termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd,
kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.

27.3. Het bestuur benoemt een registeraccountant of een
accountant-administratieconsulent die de stukken als bedoeld in de tweede
volzin van artikel 27.2 onderzoekt, aan de algemene ledenvergadering een
verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur en de raad van
toezicht verslag van zijn bevindingen uitbrengt. Heeft de algemene
ledenvergadering geen registeraccountant of een accountants-administratieconsulent
benoemd of ontbreekt de verklaring en/of het verslag
als bedoeld in de vorige volzin, dan benoemt de algemene ledenvergadering
een commissie bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, niet zijnde
bestuurders, waarvan ten minste twee personen lid zijn van de vereniging.
Deze commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van
artikel 27.2, en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
Het bestuur is verplicht aan voormelde accountant casu quo voormelde
commissie alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van
de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

27.4. Het bestuur is verplicht de in artikel 27.1 en 27.2 bedoelde boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

27.5. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende boekjaar,
onder goedkeuring van de raad van toezicht.

De algemene ledenvergadering: de eerste jaarvergadering.
Artikel 28.
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene ledenvergadering op
grond van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene ledenvergadering
gehouden, hierna te noemen: de "eerste jaarvergadering". De agenda van de
eerste jaarvergadering bevat ten minste de volgende te behandelen punten:
a. de notulen van het verhandelde in de laatste algemene ledenvergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 27 met

de verklaring van de aldaar bedoelde accountant dan wel het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;

c. de verlening van decharge aan de bestuurders en de leden van de raad van
toezicht voor de in het jaarverslag en de rekening en verantwoording vermelde
handelingen dan wel voor het gehouden toezicht daarover;

d. de benoeming van de leden van de commissie van beroep;
e. de voorziening in eventuele vacatures.
De algemene ledenvergadering: de tweede jaarvergadering.
Artikel 29.
Jaarlijks zal, zo mogelijk, in de maand mei, maar uiterlijk in de maand juni, een
algemene ledenvergadering plaatsvinden, hierna te noemen: de "tweede
jaarvergadering". De agenda van de tweede jaarvergadering bevat ten minste de
volgende te behandelen punten:
a. de notulen van het verhandelde in de voorgaande algemene ledenvergadering;
b. de vaststelling van de door het bestuur opgestelde en door de raad van

toezicht goedgekeurde begroting voor het volgende boekjaar;
c. de vaststelling van de contributie voor het volgende boekjaar alsmede

eventuele financiële bijdragen;
d. de voorziening in eventuele vacatures.
De algemene ledenvergadering: andere algemene ledenvergaderingen.
Artikel 30.
30.1. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden indien dit wenselijk

wordt geacht naar het oordeel van:



a. het bestuur;
b. de voorzitter van het bestuur, of
c. de raad van toezicht, mits zwaarwegende redenen daartoe aanleiding

geven en met voorafgaande instemming van de commissie van beroep.
30.2. Daarnaast wordt een algemene ledenvergadering gehouden in het geval als

bedoeld in artikel 21.2 en artikel 31.3.



De algemene ledenvergadering: bijeenroeping.
Artikel 31.
31.1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,

onverminderd het bepaalde in artikel 31.2 en artikel 31.3.
31.2. Daarnaast is de raad van toezicht is bevoegd tot bijeenroeping van een

algemene ledenvergadering indien:
a. het bestuur de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 21.2

niet tijdig bijeenroept;
b. het bestuur de algemene ledenvergadering niet bijeenroept binnen

twee weken na ontvangst van een schriftelijk bericht van de raad van
toezicht dat naar zijn oordeel het wenselijk is een andere algemene
ledenvergadering te houden, een en ander in overeenstemming met
het bepaalde in artikel 30.1 sub c, of

c. bij belet of ontstentenis van alle bestuurders.
31.3. Voorts is het bestuur, dan wel de raad van toezicht in het geval als bedoeld in

artikel 31.2 sub c, verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
stemmen in de algemene ledenvergadering waarin niet de besluiten als
vermeld in artikel 32.6 aan de orde zijn, tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen
gevolg wordt gegeven, of bij belet of ontstentenis van alle bestuurders en
leden van de raad van toezicht, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan op de wijze als bedoeld in artikel 31 of bij advertentie
in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met
de leiding van de algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen.

31.4. De oproeping als bedoeld in artikel 31.1 geschiedt schriftelijk aan de adressen
van de leden, de begunstigers en de leden van de raad van toezicht volgens
het register, bedoeld in artikel 8. De oproeping aan de leden, de begunstigers
en de leden van de raad van toezicht waarvan een elektronisch adres is
opgenomen in het register, bedoeld in artikel 8, geschiedt evenwel langs
elektronische weg.

31.5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van
oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.

31.6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De
oproeping bevat tevens vermelding van plaats en tijd van aanvang van de
vergadering.

31.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 31.6 moeten alle voorstellen die uiterlijk
twee weken voor de vergadering door de secretaris van het bestuur schriftelijk
zijn ontvangen en zijn ingediend door het in artikel 31.3 bedoelde aantal leden,
op de agenda worden geplaatst. Het bestuur en de raad van toezicht hebben in
dat geval het recht onderwerpen aan de agenda toe te voegen.

De algemene ledenvergadering: toegang en stemrecht.
Artikel 32.
32.1. Leden, alsmede de wettelijk vertegenwoordigers van juniorleden,

hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben, tenzij
deze statuten anders bepalen, de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en
voorstellen te doen.

32.2. Leden van de raad van toezicht die buiten de leden zijn benoemd, hebben
toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben de bevoegdheid om
aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

32.3. Begunstigers hebben slechts toegang tot de algemene ledenvergadering.
32.4. Over toelating van andere dan de in artikel 32.1 tot en met 32.3 bedoelde

personen beslist de algemene ledenvergadering.
32.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 32.6 komt aan ieder gewoon lid en aan

ieder juniorlid in de algemene ledenvergadering één stem toe. Het stemrecht van 
een juniorlid wordt uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). 
Voorwaarde voor het uitoefenen van het stemrecht is dat de persoon die het stemrecht ter 
vergadering uitoefent, de presentielijst heeft getekend, tenzij het stemrecht wordt 
uitgeoefend overeenkomstig artikel 34.7 of 34.8.

32.6. Bij een besluit tot fusie, splitsing, ontbinding en statutenwijziging kunnen de
aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden gezamenlijk een zodanig aantal



stemmen uitbrengen als overeenkomt met het aantal door de aanwezige of
vertegenwoordigde juniorleden uitgebrachte stemmen
verhoogd met één, met dien verstande dat ieder lid ten minste één stem kan
uitbrengen.

32.7. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een lid kan slechts één
ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

De algemene ledenvergadering: voorzitterschap en notulen.
Artikel 33.
33.1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het

bestuur. Ontbreekt de voorzitter van het bestuur, dan treedt een van de
andere bestuurders, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan treedt de voorzitter
van de raad van toezicht als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd
oudste ter vergadering aanwezige gewoon lid.

33.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken. De
inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.

De algemene ledenvergadering: besluitvorming.
Artikel 34.
34.1. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij

volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten een
grotere meerderheid is voorgeschreven. Ongeldige en blanco stemmen worden
niet meegerekend.

34.2. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over
personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt
herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de
meeste stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming. Indien bij
een hernieuwde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

34.3. a. Het ter algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken
oordeel, dat door de algemene ledenvergadering een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige sublid
bedoelde oordeel, de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene
ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen alle rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.

34.4. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

34.5. Een eenstemmig besluit van alle 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 ledenvergadering. Van een buiten vergadering
genomen besluit wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, dat in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt
ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt bij de notulen van de
algemene ledenvergaderingen gevoegd en wordt ter kennis van de leden
gebracht.

34.6. Zolang in een algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of



vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent 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 verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

34.7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere stemgerechtigde bevoegd
om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

34.8. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de
algemene ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt,
worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

Commissie van beroep.
Artikel 35.
35.1. De commissie van beroep bestaat uit drie meerderjarige gewone leden die

worden benoemd door de algemene ledenvergadering en zitting hebben voor
de duur van een jaar. Tevens worden twee meerderjarige plaatsvervangende
leden benoemd.

35.2. De commissie van beroep wijst uit haar midden een voorzitter en een
secretaris aan.

35.3. Niet tot lid casu quo plaatsvervangend lid van de commissie kan worden
benoemd degene die een functie bekleedt binnen een ander orgaan van de
vereniging. Tevens kan niet tot lid casu quo plaatsvervangend lid van de
commissie worden benoemd degene die een functie bekleedt binnen een
andere rechtspersoon, welke functie door de algemene ledenvergadering is
aangewezen als onverenigbaar met de functie van lid casu quo
plaatsvervangend lid van de commissie.

35.4. Omtrent de bevoegdheid van de commissie, het instellen van beroep, de
behandeling voor en de beslissing van de commissie en ten aanzien van alles
wat dienstig kan zijn aan een juiste behandeling van een beroep, alsmede ten
aanzien van de mogelijkheid tegen de beslissing van de commissie in beroep te
komen bij de algemene ledenvergadering, worden nadere regels gesteld bij het
geschillenreglement.

Statutenwijziging.
Artikel 36.
36.1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan

door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.

36.2. Het bestuur en degenen, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering
ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten
ten minste twee weken tevoren een afschrift van het voorstel waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats in het clubhuis van de vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

36.3. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande
goedkeuring van het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond. Het bondsbestuur kan zijn goedkeuring slechts onthouden indien de in
artikel 3.1 lid 1 van het huishoudelijk reglement van de Koninklijke
Nederlandse Hockey Bond dwingend voorgeschreven bepalingen niet zijn
opgenomen.

36.4. De voorgenomen wijzigingen in de statuten moeten tevoren ter kennis van de
raad van toezicht worden gebracht.

36.5. Deze statuten kunnen – met inachtneming van artikel 32.6 – worden gewijzigd
bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een
vergadering een besluit tot statutenwijziging aan de orde, en is voormeld
quorum niet gehaald, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze



tweede vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan
rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van twee derden van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat
en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

36.6. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het
bestuur publiceert zodra mogelijk de datum waarop de akte is gepasseerd,
alsmede de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

36.7. De wijzigingen in de statuten moeten onmiddellijk ter kennis van het bestuur
van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de raad van toezicht worden
gebracht.

Ontbinding.
Artikel 37.
37.1. Tot ontbinding van de vereniging kan de algemene ledenvergadering besluiten

met inachtneming van het te dien aanzien bepaalde in artikel 36.1 en 36.5.
37.2. Voor zover de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding geen

(andere) vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van
het vermogen van de ontbonden vereniging.

37.3. De algemene ledenvergadering besluit omtrent de bestemming van het batig
saldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met de
doelstelling van de vereniging dient te zijn. Artikel 36.5 is van
overeenkomstige toepassing.

37.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

37.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat
de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door de
algemene ledenvergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder.
Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn
bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te
geven aan het handelsregister.

37.6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Reglementen.
Artikel 38.
38.1. De algemene ledenvergadering kan reglementen opstellen, wijzigen en

opheffen, behoudens het reglement als bedoeld in artikel 39.
38.2. De algemene ledenvergadering stelt ten minste de volgende reglementen op:

a. het huishoudelijk reglement;
b. het geschillenreglement als bedoeld in artikel 35.4.

38.3. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die afwijken of in strijd zijn met
de bepalingen van de wet of deze statuten, tenzij de afwijking door de wet of
de statuten wordt toegestaan.

38.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen, bedoeld in artikel
38.1 en 38.2, is het bepaalde in artikel 36.4 en 36.7 van overeenkomstige
toepassing.

Reglement van het bestuur en de raad van toezicht.
Artikel 39.
39.1. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen bij gezamenlijk reglement nadere

regels geven omtrent:
a. de samenwerking tussen het bestuur en de raad van toezicht;
b. de gemeenschappelijke vergadering als bedoeld in artikel 26. Het

reglement kan tevens nadere regels bevatten ten aanzien van de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur casu quo de
raad van toezicht.

39.2. Het bestuur en de raad van toezicht zijn gezamenlijk bevoegd tot vaststelling,
wijziging en opheffing van het reglement als bedoeld in artikel 39.1.



39.3. Het reglement als bedoeld in artikel 39.1 mag geen bepalingen bevatten die
afwijken of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of deze statuten, tenzij
de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.



Schriftelijke communicatiemiddelen.
Artikel 40.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of
via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te
brengen.
Onvoorziene gevallen.
Artikel 41.
In alle gevallen waarin de statuten en/of de reglementen niet voorzien, beslist het
bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders mocht beslissen.
EINDE STATUTEN.


