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STATUTEN
Van de

Volleybalvereniging SMASH 66
Heden de vier en twintigste oktober
negentienhonderd zeven en zeventig verschenen voor
mij, Maarten Ruizeveld, notaris ter standplaats
ALBLASSERDAM:
e
1
de heer Arie Karreman, inspecteur,
wonende te Nieuw Lekkerland, Marslaan 71, volgens
zijn verklaring geboren op acht december
negentienhonderd zeven en veertig; en
e
2.
mevrouw
Marianne
Violetta
Hagedoorn, huisvrouw, wonende te Alblasserdam,
Treubstraat 13, volgens haar verklaring geboren op
dertien juli negentienhonderd acht en veertig en
gehuwd met de heer Verkerk;
ten deze handelende als respectievelijk
voorzitter en secretaresse van na te melden
vereniging.
De comparanten verklaarden;
Dat is opgericht op negentien januari
negentienhonderd zes en zestig de vereniging
"VOLLEYBALVERENIGING SMASH 66 ', welke is
gevestigd te Alblasserdam;
Dat de algemene vergadering op twee
september negentienhonderd zeven en zeventig het
voorstel heeft aangenomen de bestaande statuten te
wijzigen en notarieel vast te leggen, waarvan blijkt uit
een uittreksel uit de notulen van de gemelde
vergadering, gehecht aan deze akte;
Dat het bestuur door de algemene vergadering
gemachtigd is de statutenwijziging te effectueren;
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Dat de comparanten daartoe gemachtigd zijn
door de overige bestuursleden blijkens een aan deze
akte gehechte volmacht, welke door de aanhechting
conform de wet voor echt erkent en getekend is;
Dat de statuten van gemelde vereniging met
ingang van heden zullen luiden:

STATUTEN
Naam, zetel, duur, verenigingsjaar,
boekjaar
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "VOLLEYBALVERENIGING
SMASH 66" zij is gevestigd te Alblasserdam.

Artikel 2.
De vereniging is opnieuw aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni,
evenals het boekjaar.
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel; het beoefenen en bevorderen
van de volleybalsport.
MIDDELEN
Artikel 4,
Zij tracht dit doel ten behoeve van haar leden, uitsluitend langs
wettige weg, te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in
samenwerking met derden, door alle daartoe dienstige
middelen en inzonderheid door:
a
aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond (
NEVOBO);
b
het houden van oefeningen en het spelen van
wedstrijden;
c
het houden van vergaderingen;
d
het eventueel uitgeven van een verenigingsorgaan;
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e
andere wettige middelen, welke aan het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN
Artikel 5
De vereniging kent:
a.
ere leden;
b.
werkende leden, onderverdeeld in gewone werkende
leden, junioren en buitenleden;
c.
ondersteunende leden.
Ereleden, zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het
bestuur of van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen als zodanig door de algemene vergadering zijn
benoemd. Zij betalen geen contributie.
Werkende leden zijn zij, die jaarlijks een door de algemene
vergadering vast te stellen contributie betalen en die
gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen
en/of enige functie bekleden in de vereniging.
Gewone werkende leden zijn zij , die voor één september
van enig jaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
Junioren zijn zij, die de leeftijd van gewone werkende leden
nog niet hebben bereikt.
Buitenleden zijn zij, die niet zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente, waar de vereniging is
gevestigd, of van een daaraan grenzende gemeente.
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend
geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn
toegelaten. Zij dienen zich daartoe schriftelijk aan te melden
onder mededeling van het bedrag der door hen jaarlijks te
betalen contributie.
Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 6
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Het werkend lidmaatschap wordt verkregen door een besluit
tot toelating door het bestuur genomen op een aanvrage, een
en ander nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap de
handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Bij
niet-toelating kan alsnog de algemene vergadering tot toelating
besluiten.
Beëindiging van het lidmaatschap.
Artikel 7.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a.
de dood van het lid ;
b.
opzegging door het lid. Dit dient te geschieden
schriftelijk aan de secretaris van de vereniging,
uitsluitend tegen het einde van het verenigingsjaar
voor een juni , bij gebreke waarvan het lidmaatschap
nog één jaar doorloopt.
c.
opzegging namens de vereniging , door het bestuur ,
tegen het einde van het lopende verenigingsjaar met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand , op de eerste juni niet
ten volle aan zijn schriftelijke verplichting heeft
voldaan, voorts wanneer hij opgehouden heeft te
voldoen aan de vereisten door de statuten aan het
lidmaatschap gesteld, alsmede wanneer redelijkerwijs
niet van de vereniging kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging
geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.
d.
Ontzetting, hetwelk alleen kan worden uitgesproken,
wanneer een lid handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zodanige
ontzetting geschiedt door het bestuur. Het betreffende
besluit wordt ten spoedigste onder opgave van
redenen aan de betrokkene schriftelijk medegedeeld.
Hem staat daarvan binnen een maand na ontvangst
van kennisgeving van dit besluit beroep open op de
algemene vergadering . Het besluit der algemene
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vergadering zal moeten worden genomen met
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd. Nochtans kan
een lid binnen een maand, nadat hem een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard,
is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging
van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het
besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
Geldmiddelen
Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
contributie van de gewone werkende leden,
junioren en buitenleden,
b.
contributie van ondersteunende leden,
c.
giften , erfstellingen en legaten ,
d.
subsidies ,
e.
andere inkomsten.
Ieder gewoon lid, juniorlid en buitenlid betaalt een jaarlijkse
contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering
wordt vastgesteld.
Bestuur.
Artikel 9.
Uit en door de stemgerechtigde leden wordt een bestuur
gekozen van tenminste vijf meerderjarige leden, dat met de
leiding van de zaken betreffende de vereniging is belast.
Het bestaat uit:
een voorzitter,
een secretaris,
een penningmeester, en
twee of meer commissarissen.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden
in functie gekozen.
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De bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door
het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat
nimmer de secretaris en de penningmeester gelijktijdig
aftreden.
De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, met dien
verstande dat geen der bestuursleden na een zittingsperiode
van zes jaar terstond herkiesbaar is, behoudens dispensatie
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of
ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor
zodanig besluit is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 10.
De voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester
vertegenwoordigen de vereniging in- en buiten rechte. Zij
kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen
vertegenwoordigen.
Voor het beschikken over saldi bij de banken en girodiensten
is de handtekening van de penningmeester voldoende.
Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen,
vervreemden en bezwaren of verhuren van onroerende
goederen behoeft het bestuur machtiging van de algemene
vergadering.
Vergaderingen.
Artikel 11.
De vergaderingen worden verdeeld in:
a. algemene vergaderingen,
b. bestuursvergaderingen en
c. andere vergaderingen,
een en ander nader te regelen bij huishoudelijk reglement.
Ieder jaar wordt tenminste een algemene vergadering (
zogenaamde jaarvergadering) gehouden binnen zes maanden
na einde van het boekjaar. De bijeenroeping geschiedt door
een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling .
Algemene vergaderingen worden voorts gehouden wanneer
het bestuur dat nodig oordeelt of wanneer een tiende deel van
de stemgerechtigden dit verzoeken en hiervan onder opgave
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van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan het bestuur
kennis geven, waarna het bestuur uiterlijk binnen vier weken
daarna de vergadering dient te beleggen. Indien aan dit
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering uit te schrijven
op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept. De algemene vergadering oefent de wetgevende
macht uit.
Stemmingen
Artikel 12.
e
1.
Alle leden , zowel de gewone, als de ondersteunende
en de ereleden , hebben toegang tot de algemene
vergadering. Alle gewone werkende leden en
buitenleden hebben daar ieder een stem. Ereleden
hebben , tenzij zij ook gewoon werkend lid zijn ,
slechts een adviserende stem. Ieder stemgerechtigd
lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid te doen uitbrengen.
e
2.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn
echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in
de rechte lijn betreffen.
e
3.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn
deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.
e
4.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over
personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij
acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter.
e
5.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist
bij meerderheid van stemmen, voorzover de statuten
of een reglement niet anders bepalen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de
volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede
stemming gehouden tussen de twee personen, die het
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grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen
op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming
de stemmen staken, beslist het lot. Stemming over
zaken geschiedt mondeling, over te verkiezen
personen schriftelijk bij gesloten briefjes. Onder
stemmen in dit artikel worden verstaan geldig
uitgebrachte stemmen, als hoedanig niet in
aanmerking komen blanco en met de naam van het
stemmend lid ondertekende stemmen.
Artikel 13.
e
1.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere
bestuursleden als leider der vergadering optreden.
e
2.
Van het ter algemene vergadering verhandelde
worden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen
gehouden.
Statutenwijziging
Artikel 14.
e
1
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben
door het besluit van een algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen
bedragen.
e
2
Zij , die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is(zijn)
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag,
waarop de vergadering werd gehouden.
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e

3

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten door een algemene vergadering waar
tenminste drie/vierde van het totaal aantal leden der
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.

Artikel 15.
Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter
algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt aangenomen.
Artikel 16.
e
1.
Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft,
treedt de statutenwijziging niet in werking nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt.
e
2.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift
van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te
leggen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Artikel 17.
Het in artikel 14 bepaalde is van overeenkomstige toepassing
op een besluit tot ontbinding of tot duurverlenging.
Artikel 18.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot
wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan
slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke
beperking.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19.
e
1.
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden
indien op een algemene ledenvergadering tenminste
twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden der
vereniging zich daarvoor verklaren.
e
2.
Bij gebrek van dit aantal kan eerst tot ontbinding
worden besloten op een volgende, tenminste acht
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dagen na de eerste, te houden vergadering, met een
meerderheid van twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
e
3.
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit
artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de vereniging te ontbinden.
e
4.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een
besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit
te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
e
5.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor
door de algemene vergadering te bepalen zodanige
doeleinden als het met het doel der vereniging zullen
overeenstemmen.
e
6.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie"
Huishoudelijk reglement.
Artikel 20.
e
1.
Een door de algemene vergadering vast te stellen
huishoudelijk reglement geeft, voor zover nodig,
nadere regels omtrent het lidmaatschap, de
introductie, het bedrag der contributies, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen,
de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer
en gebruik van een eventueel gebouw der vereniging
en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.
e
2.
Wijziging van het huishoudelijke reglement kan
geschieden bij besluit van de algemene vergadering
indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste
een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden der
vereniging.
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e

3.

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen
mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn
met de bepalingen van de wet of van de staturen,
tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt
toegestaan.

Waarvan akte
In minuut verleden te Alblasserdam op de datum in het hoofd
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten en mij notaris, ondertekend.
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