Rheko Statuten 2001
Statuten van de christelijke korfbalclub “Rheko” te Rheden
ALGEMEEN
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Artikel 1
1. De vereniging waarop deze statuten betrekking hebben draagt de naam
“Christelijke Korfbalclub Rheko”.
2. De vereniging is gevestigd in Rheden.
3. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Zij is ingeschreven in het
verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Arnhem.
4. De vereniging is op 10 mei 1961 opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2
De vereniging heeft als grondslag respect voor de christelijke en andere door de
samenleving aanvaarde normen en waarden.
Artikel 3
1. De vereniging heeft als doel het laten beoefenen en bevorderen van de
korfbalsport.
2. De vereniging heeft mede als doel het op andere dan de in lid 1 bedoelde wijze
bijdragen aan de vorming en ontspanning van haar leden.
3. Van het doel is uitgesloten het laten beoefenen en bevorderen van de
beroepskorfbalsport.
4. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel
te nemen aan de door dit verbond te houden competities;
b. het verzorgen van trainingen voor haar leden;
c. wedstrijden en evenementen op het gebied van de korfbalsport te
organiseren;
d. het organiseren van demonstraties en cursussen;
e. het organiseren van activiteiten ter ontspanning van haar leden;
f. het onderhouden van contacten met andere Nederlandse en buitenlandse
verenigingen;
g. het uitgeven van verenigingsorganen;
h. alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk kunnen zijn
voor het doel van de vereniging.

boekjaar

Artikel 4
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

onderdelen

Artikel 5
De vereniging bestaat uit leden. Daarnaast zijn er donateurs, die de vereniging
financieel steunen.

LEDEN
register van
leden

Artikel 6
1. Leden zijn natuurlijke personen die in het verenigingsregister zijn opgenomen.
2. Het bestuur houdt een verenigingsregister bij waarin de namen en de adressen
van de leden zijn opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in leden
die deel uitmaken van een team die in een door het Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond georganiseerde competitie uitkomt en andere leden. Tevens
worden de gegevens van de leden opgenomen die noodzakelijk worden geacht
voor een deugdelijk verenigingsregister.
3. Gegevens uit het verenigingsregister kunnen aan het Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond worden verstrekt. Aan overigen worden gegevens over
individuele leden niet verstrekt, tenzij het betreffende lid of de betreffende leden
daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend.
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Artikel 7
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. gewone leden;
b. jeugdleden en
c. ereleden.
2. Gewone leden zijn die leden, die op de eerste juli van het betreffende
verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn die leden, die op de eerste juli van het betreffende
verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij die door de algemene vergadering als zodanig zijn verkozen.
Artikel 8
1. Ereleden worden door de algemene vergadering verkozen vanwege buitengewoon
bijzondere verdiensten. Deze verkiezing geschiedt op voordracht door het bestuur.
2. Leden van verdienste zijn leden die door het bestuur als zodanig zijn aangewezen.
De aanwijzing geschiedt vanwege bijzondere verdiensten en is openbaar.
Artikel 9
1. Een ieder kan worden toegelaten als lid.
2. Degene die lid wenst te worden van de vereniging, stelt het bestuur hiervan
schriftelijk op de hoogte.
3. Het bestuur beslist of iemand als lid wordt toegelaten.
4. Een lid dat deel uitmaakt van een in een competitie uitkomend team, wordt door
het bestuur aangemeld als lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Het
betreffende lid wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld door het bestuur.
5. Als het bestuur beslist tot niet-toelating, kan de betreffende persoon tegen dit
besluit beroep aantekenen bij de beroepscommissie. Hierbij is artikel 29 van
toepassing.
Artikel 10
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit de vereniging.
Artikel 11
1. Opzegging door het lid kan alleen per begin van een boekjaar.
2. Deze opzegging geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur. Hierbij
dient een opzeggingstermijn van vier weken in acht te worden genomen.
3. Het bestuur kan instemmen met een ander tijdstip van opzegging of een andere
opzeggingstermijn indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de
opzegging overeenkomstig de eerste twee leden van dit artikel plaatsvindt.
4. Een lid kan met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen indien bij een
besluit van de vereniging wordt bepaald:
a. dat verplichtingen van leden, uitgezonderd financiële verplichtingen,
worden verzwaard;
b. dat de vereniging wordt omgezet tot een andere rechtsvorm of
c. dat de vereniging zal fuseren met een andere rechtspersoon.
De onmiddellijke opzegging kan alleen plaatsvinden binnen een maand nadat het
betreffende besluit bekend is gemaakt.
5. Een opzegging in strijd met dit artikel doet het lidmaatschap pas eindigen met
ingang van het boekjaar volgend op het boekjaar waarvoor is opgezegd. Het
bestuur kan het lidmaatschap eerder laten beëindigen indien voortzetting van het
lidmaatschap niet meer redelijk is.
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Artikel 12
1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur.
2. Indien een lid niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen die hij als lid ten
opzichte van de vereniging heeft, kan het bestuur het betreffende lid schorsen.
Indien na vier weken schorsing het lid nog niet heeft voldaan aan zijn financiële
verplichtingen als lid, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen.
3. Het bestuur kan verder tot opzegging van het lidmaatschap overgaan indien
voortduring van het lidmaatschap in redelijkheid van de vereniging niet kan
worden gevergd.
4. Van een besluit tot schorsing of opzegging door de vereniging op grond van dit
artikel, wordt het betreffende lid zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een
week na het nemen van het besluit, op de hoogte gesteld.
5. Als het bestuur besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond van het derde
lid van dit artikel, kan het betreffende lid tegen dit besluit beroep aantekenen bij
de beroepscommissie. Hierbij is artikel 29 van toepassing.
6. Zodra een lid wordt geschorst op grond van dit artikel of zijn lidmaatschap door
de vereniging wordt opgezegd, vervallen daarmee zijn functies binnen de
vereniging.
Artikel 13
1. Indien een lid niet voldoet of voldaan heeft aan zijn verplichtingen, anders dan
zijn financiële verplichtingen als lid, kan het bestuur hem schorsen. In bijzondere
gevallen kan het bestuur het betreffende lid onmiddellijk ontzetten uit de
vereniging.
2. Binnen drie maanden na het besluit tot schorsing op grond van het eerste lid,
neemt het bestuur een besluit waarin hetzij de schorsing wordt beëindigd, hetzij
het betreffende lid wordt ontzet.
3. Van een besluit tot schorsing of ontzetting op grond van dit artikel, wordt het
betreffende lid zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week na het nemen
van het besluit, op de hoogte gesteld.
4. Als het bestuur besluit tot schorsing of ontzetting op grond van dit artikel, kan
het betreffende lid tegen dit besluit beroep aantekenen bij de beroepscommissie.
Hierbij is artikel 29 van toepassing.
5. Zodra een lid wordt geschorst of ontzet op grond van dit artikel, vervallen
daarmee zijn functies binnen de vereniging.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN EN DONATEURS

passief
kiesrecht

Artikel 14
1. Ieder niet geschorst lid heeft het recht verkozen of aangewezen te worden in alle
functies die de vereniging kent.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen tot bestuurslid, lid van de
kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 28 en lid van de beroepscommissie
als bedoeld in artikel 29 alleen niet geschorste leden worden gekozen, die
wettelijk handelingsbekwaam en niet minderjarig zijn.

Artikel 15
plichten leden 1. Ieder lid heeft de plicht om:
a. een jaarlijkse, door de algemene vergadering vast te stellen, contributie te
betalen aan de vereniging;
b. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten die
door of krachtens het bestuur of de algemene vergadering zijn genomen
na te leven;
c. de belangen van de vereniging en de korfbalsport niet te schaden;
d. de plichten, welke de vereniging in overeenstemming met de statuten
namens haar leden aangaat of welke anderszins uit het lidmaatschap van
de vereniging voortvloeien, na te komen.

uitzondering
ontheffing

donateurs

2. Ereleden zijn vrijgesteld van de plicht tot het betalen van een jaarlijkse
contributie.
3. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de plicht van een lid tot het betalen van de jaarlijkse contributie te
verlenen.
4. Voorzover de plichten van de leden niet door of krachtens de statuten kunnen
worden opgelegd, kunnen deze pas na voorafgaande toestemming door de
algemene vergadering worden.
Artikel 16
1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zichzelf verplicht hebben de
vereniging jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage.
2. Het bestuur stelt een minimumbedrag vast die donateurs jaarlijks kunnen
bijdragen.
3. Donateurs hebben het recht de algemene vergadering, thuiswedstrijden van de
vereniging en de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen,
voor zover bij of krachtens het bestuur of de algemene vergadering niet anders is
bepaald.

ALGEMENE VERGADERING

algemene
vergadering

Artikel 17
1. De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden, de jeugdleden en de ereleden. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
2. Binnen de algemene vergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn het
actieve stemrecht, met dien verstande, dat het actieve stemrecht van een jeugdlid
alleen kan worden uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
3. Een stemgerechtigd lid, dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van een
jeugdlid, kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot
het uitbrengen van zijn stem. Aan een stemgerechtigd lid kunnen ten hoogste
twee volmachten worden verleend.

Artikel 18
bevoegdheden 1. De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden binnen de vereniging die niet
door de wet dan wel door of krachtens de statuten aan andere organen zijn
algemene
opgedragen.
vergadering
2. De algemene vergadering bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de
vereniging.

bijeenroepen

termijnen

Artikel 19
1. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur indien:
a. dit op grond van artikel 20 lid 1 noodzakelijk is;
b. dit bestuur dit noodzakelijk acht;
c. de algemene vergadering dit noodzakelijk acht;
d. tenminste tien leden of tenminste een tiendedeel van de stemgerechtigde
leden het bestuur hierom schriftelijk verzoeken, waarna het bestuur
binnen vier weken de vergadering bijeenroept, of
e. het anderszins op grond van de statuten noodzakelijk is.
2. Het bijeenroepen van de vergadering geschiedt in de gevallen van het eerste lid
onder a, b en c ten minste vier weken van tevoren door een aankondiging in een
verenigingsorgaan. Het bijeenroepen geschiedt in gevallen als bedoeld in het
eerste lid onder d ten minste twee weken van tevoren. De agenda en de op de
vergadering te bespreken stukken worden ten minste één week van te voren in
een verenigingsorgaan aangekondigd.
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3. Indien het bestuur niet voldoet aan de in het eerste lid, onder a of onder c
gestelde verplichting, kan ieder lid van het bestuur vorderen dat het deze
verplichting nakomt.
4. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan de in het eerste lid, onder d
bedoelde verzoek gehoor geeft, kunnen de leden die om een algemene
vergadering verzochten zelf een vergadering bijeenroepen door aankondiging in
een verenigingsorgaan of in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel
gelezen dagblad. Deze leden kunnen anderen dan bestuursleden belasten met het
voorzitten en notuleren tijdens de betreffende vergadering.
Artikel 20
1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering
gehouden waarin het bestuur een jaarverslag uitbrengt over de gang van zaken
binnen de vereniging en over het gevoerde beleid gedurende het betreffende
boekjaar.
2. In bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering de in lid 1 bedoelde
termijn verlengen.
3. Tijdens de in lid 1 bedoelde algemene vergadering komen ten minste aan de
orde:
a. het jaarverslag als bedoeld in het eerste lid;
b. de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, welke ter
goedkeuring aan de algemene vergadering worden overgelegd;
c. het verslag van de kascontrole-commissie;
d. het jaarverslag van andere door de algemene vergadering of het bestuur
ingestelde commissies;
e. de verkiezing van het bestuur, de kascontrole-commissie als bedoeld in
artikel 28, de beroepscommissie als bedoeld in artikel 29 en de andere
door de algemene vergadering ingestelde of in te stellen commissies als
bedoeld in artikel 30.
f. de begroting voor het boekjaar volgend op het boekjaar waarop het
jaarverslag als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft, welke ter
goedkeuring aan de algemene vergadering wordt overgelegd.
Artikel 21
1. De algemene vergadering wordt, behoudens artikel 19 lid 4, laatste volzin, geleid
door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Zo nodig treedt één
van de andere bestuursleden als voorzitter op.
2. Van het besprokene tijdens de algemene vergadering worden, behoudens artikel
19 lid 4, laatste volzin, notulen gemaakt door de secretaris van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Zo nodig wijst de voorzitter van de vergadering hiervoor een
ander persoon aan.
Artikel 22
1. Een algemene vergadering is slechts geldig indien ten minste één derde deel van
de stemgerechtigde leden bij de opening van de vergadering aanwezig is of
vertegenwoordigd wordt
2. Indien minder dan één derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is,
schrijft het bestuur een nieuwe vergadering uit. De termijn van artikel 19 lid 2,
eerste volzin, is hierbij niet van toepassing.
3. De nieuwe vergadering als bedoeld in het tweede lid is in ieder geval geldig voor
zover het de agendapunten betreft die ook op de agenda van de oorspronkelijke
vergadering stonden.
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Artikel 23
1. Stemmingen over de verkiezing van personen geschieden schriftelijk.
2. Een schriftelijk uitgebrachte stem is niet geldig indien deze:
a. ondertekend is;
b. onleesbaar is;
c. niet duidelijk één enkele persoon voor iedere verkiesbare plaats aanwijst;
d. de naam bevat van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
e. meer bevat dan de aanwijzing van één persoon.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Bij een stemming over de verkiezing van personen wordt door de voorzitter van
de vergadering uit de aanwezige stemgerechtigde leden een stembureau
aangewezen, bestaande uit drie personen. Het stembureau beslist over geldigheid
en inhoud van de uitgebrachte stemmen en stelt de uitslag van de stemming vast.
5. Indien er meer dan twee kandidaten zijn bij een stemming over personen en geen
van de kandidaten heeft de meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen,
vindt een stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen
hebben verkregen. Hebben twee of meer kandidaten evenveel stemmen gekregen,
dan beslist het lot wie als tweede kandidaat of welke als de twee kandidaten voor
de stemming wordt of worden aangewezen.
6. Indien de stemmen bij stemming tussen twee personen staken, wordt tijdens
dezelfde vergadering nogmaals gestemd. Indien de stemmen voor de tweede
maal staken, wordt voor een derde maal gestemd. Staken de stemmen ook de
derde maal, dan beslist het lot wie van de twee kandidaten als verkozen wordt
beschouwd.
Artikel 24
1. Stemmingen over overige dan in artikel 23 bedoelde zaken geschieden
mondeling. Indien de voorzitter van de vergadering of tenminste vijf aanwezige
leden dit noodzakelijk acht, vindt stemming schriftelijk plaats.
2. Schriftelijke of mondelinge herstemming kan plaatsvinden als tenminste vijf
stemgerechtigde leden daarom verzoeken onmiddellijk nadat de voorzitter van de
vergadering de uitslag van een mondelinge stemming heeft meegedeeld.
3. In geval van schriftelijke stemming of schriftelijke herstemming op grond van dit
artikel, kan slechts voor of tegen het ingediende voorstel gestemd worden.
Artikel 23, de leden 2 onder a en b, 3 en 4 zijn dan van overeenkomstige
toepassing.
4. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden de in lid 1 bedoelde
besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
5. Indien de stemmen over een voorstel staken, wordt tijdens dezelfde vergadering
nogmaals gestemd over hetzelfde voorstel. Staken de stemmen voor de tweede
maal, dan is het voorstel verworpen.

BESTUUR

samenstelling
bestuur

Artikel 25
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen.
2. Van het bestuur maken in ieder geval deel uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, die alleen uit zijn midden worden aangewezen.
3. De afzonderlijke functies binnen het bestuur kunnen in plaats van door één door
twee personen worden uitgeoefend.
4. Indien het uitoefenen van een bestuursfunctie door twee personen de functie van
voorzitter, secretaris of penningmeester betreft, bepalen de twee personen
onderling wie van hen als voorzitter, secretaris, dan wel penningmeester in de zin
van de statuten en de wet moet worden beschouwd.

Artikel 26
1. Bestuursleden worden jaarlijks door de algemene vergadering gekozen na
verkiezing
kandidaatstelling. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar
bestuursleden
en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
2. Indien een bestuurslid gedurende het boekjaar aftreedt, kan het bestuur een
tussentijds
nieuwe kandidaat stellen door publicatie in een verenigingsorgaan. Indien binnen
aftreden
vier weken geen tegenkandidaat is gesteld, wordt de gestelde kandidaat geacht te
zijn verkozen. Een tegenkandidaat kan binnen vier weken na publicatie worden
gesteld door ten minste vijf stemgerechtigde leden. Het bestuur schrijft binnen
vier weken na het stellen van een tegenkandidaat een algemene vergadering uit.
Laat het bestuur dit na, dan is artikel 19, lid 4 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het bedanken door de betreffende persoon
of door andere in deze Statuten genoemde mogelijkheden. Indien een bestuurslid
bedankt, eindigt zijn bestuurslidmaatschap tijdens de algemene vergadering als
bedoeld in artikel 20, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Een bestuurslid wordt geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Een
schorsing,
dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van meer dan de helft van de geldig
ontslag
uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering, mits ten minste de helft van
de stemgerechtigde leden aanwezig is. Een voorstel tot schorsing of ontslag van
een bestuurslid kan worden gedaan door ten minste tien stemgerechtigde leden of
ten minste drie bestuursleden. Een voorstel als bedoeld in dit lid wordt
schriftelijk bij het bestuur ingediend. Binnen vier weken na indiening van het
voorstel schrijft het bestuur een algemene vergadering uit. Laat het bestuur dit na,
dan kunnen de indieners van het voorstel een algemene vergadering uitschrijven.
De indieners van het voorstel kunnen, indien zij zelf de algemene vergadering
uitschrijven, anderen dan bestuursleden belasten met het voorzitten en notuleren
tijdens de betreffende vergadering.
5. Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie kan geschieden door:
kandidaata. het bestuur, hetgeen wordt aangekondigd bij de oproeping van de
stelling
algemene vergadering;
b. vijf of meer stemgerechtigde leden, die dit tot 48 uur vóór aanvang van
de betreffende algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur
aankondigen;
c. tijdens de algemene vergadering door ten minste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen, mits ten minste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt.
6. Kandidaatstelling op grond van het vierde lid is bindend.
7. Tijdens de algemene vergadering kan een kandidaatstelling als niet-bindend
worden verklaard door ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, mits ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
8. Indien er een enkele bindende kandidaatstelling voor bestuursleden is, worden de
kandidaat gestelde bestuursleden geacht te zijn gekozen.
Artikel 27
taken bestuur 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de
vereniging. Het ziet tevens toe op de naleving en de uitvoering van de statuten en
het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kan de bevoegdheden
van het bestuur nader regelen.
2. De vergadering van het bestuur is niet toegankelijk voor niet-bestuursleden. Het
bestuur kan hiervan afwijken.
3. Van het verhandelde tijdens een bestuursvergadering worden notulen gemaakt,
notulen
die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Deze notulen zijn
voor ieder lid in te zien. Voor zover uit de wet of de statuten niet anders
voortvloeit, kan het bestuur delen van de notulen geheim houden.
4. Het huishoudelijk reglement regelt de besluitvorming door het bestuur.
5. Het gehele bestuur, alsmede de voorzitter kunnen de vereniging in en buiten
vertegenrechte vertegenwoordigen.
woordiging

6. Het bestuur kan andere personen aanwijzen die in een specifiek geval de
vereniging kunnen vertegenwoordigen. Deze aanwijzing geschiedt schriftelijk en
is openbaar.

COMMISSIES

kascontrolecommissie

onderzoek

Artikel 28
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de kascontrolecommissie. Deze
commissie bestaat uit minimaal twee personen die geen lid zijn van het bestuur.
2. Wordt een lid van de kascontrolecommissie lid van het bestuur, dan vervalt
daarmee zijn lidmaatschap van de kascontrolecommissie.
3. De kascontrolecommissie onderzoekt de in artikel 20 lid 3 onder a, b en f
genoemde bescheiden en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de
algemene vergadering tijdens de in artikel 20 lid 1 bedoelde vergadering.
4. Het bestuur verstrekt aan de kascontrolecommissie alle door deze commissie
gewenste inlichtingen ten behoeve van het in lid 3 bedoelde onderzoek. De
kascontrolecommissie kan het bestuur verzoeken haar de kas te tonen en inzage
in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 29
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks de beroepscommissie. Deze
commissie bestaat uit minimaal drie leden die geen lid zijn van het bestuur. De
algemene vergadering kan daarnaast plaatsvervangende leden benoemen die
opeenvolgend als lid van de beroepscommissie optreden indien bij de
behandeling van een beroepsschrift minder dan drie leden aanwezig kunnen zijn.
2. Wordt een lid van de beroepscommissie lid van het bestuur, dan vervalt daarmee
zijn lidmaatschap van de beroepscommissie.
3. In de gevallen waarin in deze statuten beroep open staat bij de
beroepscommissie, is de procedure van dit artikel van toepassing.
beroepsschrift 4. Degene voor wie beroep open staat bij de beroepscommissie, dient schriftelijk
een beroepsschrift in bij een lid van de beroepscommissie. Wordt het
beroepsschrift ingediend door een lid van de beroepscommissie, dan treedt deze
gedurende de periode waarin zijn beroepsschrift behandeld wordt uit de
beroepscommissie.
5. In geval van een ingediend beroepsschrift wijst de beroepscommissie uit haar
midden een voorzitter aan.
6. De beroepscommissie beslist over het ingediende beroepsschrift. Deze beslissing
inhoud
kan inhouden:
beslissing
a. niet-ontvankelijk verklaren van het beroepsschrift;
b. ongegrond verklaren van het beroepsschrift onder bevestiging van het
bestreden besluit;
c. gegrond verklaren van het beroepsschrift onder vernietiging van het
bestreden besluit.
7. De beroepscommissie neemt binnen vier weken nadat het beroepsschrift is
ingediend een beslissing. Voordat deze beslissing genomen wordt, worden zowel
degene die het beroepsschrift heeft ingediend als het orgaan dat het bestreden
besluit heeft genomen in de gelegenheid gesteld hun standpunten mondeling bij
de beroepscommissie toe te lichten.
8. De beroepscommissie beslist met gewone meerderheid van stemmen. Staken de
stemmen, dan is de stem van de voorzitter bepalend.
9. De beslissing van de beroepscommissie wordt op schrift gesteld met de
motivering
motivering waardoor de beslissing gedragen wordt en wordt toegestuurd aan
degene die het beroep heeft ingediend en het orgaan dat het besluit genomen
heeft.
10. De beslissing van de beroepscommissie is bindend. Tegen deze beslissing staan
alleen de rechtsmiddelen open die de wet biedt.
beroepscommissie

overige
commissies

Artikel 30
1. Ter uitvoering van de door de statuten of huishoudelijk reglement toegekende
taken, zijn het bestuur en de algemene vergadering bevoegd commissies in te
stellen en leden hiervoor aan te wijzen.
2. Besluiten genomen door een commissie die aangewezen is door het bestuur
respectievelijk de algemene vergadering, gelden als besluiten van het bestuur
onderscheidenlijk de algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement regelt de aanwijzing van en besluitvorming door de
in lid 1 bedoelde commissies.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

huishoudelijk
reglement

wijziging

Artikel 31
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin verdere
regels ten behoeve van de vereniging worden gesteld, alsmede die zaken die op
grond van de statuten in het huishoudelijk reglement geregeld dienen te worden.
De algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement wijzigen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met het gestelde in deze
statuten.
3. Bij de oproeping van de algemene ledenvergadering waarin het huishoudelijk
reglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd, wordt hiervan mededeling
gedaan.
4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt gedaan door het
bestuur of door ten minste vijf stemgerechtigde leden bij het bestuur ingediend.
5. Een dergelijk voorstel wordt in de eerstkomende algemene vergadering
behandeld, mits deze vergadering niet plaatsvindt binnen een week na indiening
van het wijzigingsvoorstel.

WIJZIGEN STATUTEN, ONTBINDING, FUSIE

wijziging
statuten

twee derde
meerderheid,
quorum

notariële akte

Artikel 32
1. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering indien bij de oproeping van de vergadering is aangekondigd dat een
voorstel tot wijziging van de statuten wordt behandeld.
2. Bij de agenda die conform artikel 19 lid 2 wordt aangekondigd, wordt tevens het
voorstel tot wijziging opgenomen.
3. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan door vijf stemgerechtigde leden bij
het bestuur worden ingediend. Hierbij is het tweede lid van overeenkomstige
toepassing.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de instemming van ten minste
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering,
mits ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
5. Indien bij aanvang van de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging
wordt behandeld niet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
is, schrijft het bestuur een nieuwe vergadering uit. Hierbij is artikel 22 lid 2,
tweede volzin, van overeenkomstige toepassing.
6. Indien bij de nieuwe vergadering wederom niet ten minste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is, behoeft het besluit tot statutenwijziging ten
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot
statutenwijziging onveranderd is ten opzichte van het voorstel dat voor de
oorspronkelijke vergadering was ingediend.
7. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het ondertekenen van deze akte zijn de voorzitter
en de secretaris van het bestuur bevoegd. Het bestuur legt een authentiek afschrift
van de akte bij het in artikel 6 lid 1 bedoelde verenigingsregister.

ontbinding,
fusie

intrekking
inwerkingtreding

Artikel 33
1. Voor een besluit tot ontbinding of fusie van de vereniging is het bepaalde in
artikel 32, de leden 1 tot en met 6, van overeenkomstige toepassing.
2. Bij besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging, wordt
besloten wat er met een eventueel batig saldo dient te geschieden. Tevens worden
bij dit besluit één of meerdere vereffenaars aangewezen die belast zijn met de
vereffening en rapportage aan de algemene vergadering omtrent de financiële
positie van de in ontbinding zijnde vereniging.
Artikel 34
1. De Statuten van de Christelijke Korfbalclub Rheko, opgenomen in een akte die
ten overstaan van de notaris op 19 juni 1985 is verleden, worden ingetrokken.
2. De onderhavige Rheko Statuten 2001 treden in werking op het moment dat
hiervan notariële akte wordt opgemaakt.

