Model Statuten
Artikel 1 : Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1.
De vereniging is genaamd……………….
Zij heeft haar zetel in de gemeente…………………….
2.
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3.
De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de
Kamer van Koophandel te ……………………….
Artikel 2 : Duur
1.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Artikel 3 : Doel
1.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van sport met in al zijn
verschijningsvormen.
2.
De vereniging mag geen winst onder de leden verdelen.
Artikel 4 : Lidmaatschap
1.
Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
2.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5 : Rechten en verplichtingen
1.
De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel
voortvloeit ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een
voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en
schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het
bestuur daartoe niet te machtigen.
2.
De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is
bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3.
Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen
ook ten opzichte van de vereniging.
4.
De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het
bestuur.
5.
De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of
van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden
opleggen.
6.
D leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7.
De leden zijn gehouden:
a.
de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van
het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de
vereniging na te leven.
b.
de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6 : Straffen
1.
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in de strijd is met de
wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.
a.
In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen
worden opgelegd:
berisping
schorsing
royement (ontzetting uit lidmaatschap)
uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde
duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
ontzegging van het recht om in één of meer in de straf genoemde functies
voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.
b.
Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan.
In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden
meegedeeld.
c.
Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
3.
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in
beroep te gaan.
4.
a.
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b.
Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van
reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
5.
Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst
van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
Artikel 7 : Einde lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
opzegging door het lid;
b.
opzegging door de vereniging;
c.
royement
d.
overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.
2.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het
bestuur. Royement kan alleen worden uitgesproken op de in artikel 6 lid 4 genoemde
gronden
3.
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a.
in de gevallen in de statuten genoemd;
b.
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten
voor het lidmaatschap stellen
c.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
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Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit
artikel bepaalde.
Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld,
in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze
bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en
verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zij
omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder
begrepen.
binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde
van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In
ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het
einde van het boekjaar volgens op dat waarin werd opgezegd, alsmede
onmiddellijk in gevallen, als bedoeld in lid 3 en 4.
Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was
opgezegd.

Artikel 8 : Het bestuur
1.
a.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
b.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
2.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie
leden. De kandidaatstelling geschiedt door het bestuur of door tenminste drie
leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens
een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
hernoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
4.
In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het
bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan, hetzij
in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan
de leden.
5.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.

