STATUTEN
NAAM, ZETEL, DUUR, VERENIGINGSJAAR.
Artikel 1
1.1

De vereniging draagt de naam Volley Tilburg. Volley Tilburg is ontstaan door een fusie van V.C.
Sarto, die is opgericht op één september negentienhonderdachtenveertig en Triade Volleybal
Combinatie Tilburg, die is opgericht op één juli tweeduizend vijf.
De vereniging heeft haar zetel in Tilburg,
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaraanvolgend. Dit is ook het
boekjaar.

1.2
1.3

Doel
Artikel 2
2.1

De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de volleybalsport in zo breed mogelijke zin te
bevorderen.

2.2

Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere;
• aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
• het promoten van de volleybalsport in woord, schrift en daad;
• het organiseren van wedstrijden en trainingen;
• de leden een kader te bieden waarbinnen iedereen op het eigen niveau kan volleyballen;
• het behartigen van de belangen van haar leden;
• andere middelen die bijdragen aan het bereiken van het doel.

Leden
Artikel 3
De vereniging kent de volgende leden:

1.
2.
3.
4.
5.

gewone leden;
jeugdleden;
ondersteunende leden;

leden van verdienste, en

ereleden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen sprake is van lid of leden
worden daaronder alle bovengenoemde leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4
4.1 a

b
4.2
4.3

Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek
dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het
lidmaatschap de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Het bestuur beslist
over de toelating. Bij niet toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de
Algemene Ledenvergadering over zijn beweegredenen. Bij niet toelating door het bestuur kan
de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Leden van verdienste en ereleden worden op voordracht van het bestuur door de Algemene
Ledenvergadering benoemd,
Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de
toelating beslist.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.

4.4

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen
overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Artikel 5
Ieder lid, met uitzondering van ereleden en leden van verdienste die niet meer actief zijn binnen de
vereniging, is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering. Andere verplichtingen van de leden worden door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld en opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, ingeval
het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of het lid door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat
een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Het
bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing.

Artikel 7
7.1
7.2

De betrokkene kan na ontvangst van de kennisgeving van schorsing een verweerschrift indienen
bij het bestuur.
Het bestuur is gehouden om binnen vier weken op het verweerschrift te reageren.

Artikel 8
8.1

Het lidmaatschap eindigt:

a.
b.
c.
d.

8.2

8.3

8.4

door overlijden van het lid

door opzegging door het lid
door opzegging namens de vereniging
door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke v66r de eerste juni in
het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur
anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan:
• wanneer een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand op één mei niet volledig
aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar
heeft voldaan;
• wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds
schriftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging heeft gehandeld, of de vereniging op
onredelijke wijze heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken
lid zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt van het besluit onder

8.5

8.6

8.7

opgave van reden(en). Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene
in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. De commissie van beroep doet binnen drie weken na ontvangst van
het beroep een uitspraak.
De commissie van beroep wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd op voordracht
van het bestuur; zij bestaat uit drie leden, die om de twee jaren aftreden en terstond
herkiesbaar zijn.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar ongeacht de oorzaak of de
reden, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Contributieverhoging ontslaat een lid niet van de plicht om lidmaatschap uit te dienen zoals
genoemd in lid 8.6.

Bestuur
Artikel 9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

9.8
9.9

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven meerderjarige personen.
Het aantal meerderjarige bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. Lidmaatschap van de
vereniging is voor bestuursleden vereist.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
De voorzitter wordt in functie gekozen.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en/of
ontslagen.
Het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen bij besluit met een meerderheid van ten
minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten
minste 10% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de Algemene Ledenvergadering
eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is
de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende Algemene
Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste één maand.
Bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur te maken rooster, met
dien verstande dat nimmer de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn
terstond herkiesbaar.

Artikel 10
10.1

10.2
10.3
10.4

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
1. Het bestuur;
2. De voorzitter of zijn plaatsvervanger tezamen met de secretaris of de penningmeester;
Het bestuur kan de secretaris en penningmeester machtigen brieven en uitgaande stukken
alleen te ondertekenen.
Het bestuur dient aan de Algemene Ledenvergadering goedkeuring te vragen voor de in het
huishoudelijk regelement nader omschreven bestuursbesluiten.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd te
besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen;

b. 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.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 11
11.1
11.2
11.3

Minimaal één maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Deze algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen vier maanden na afloop van het
verenigingsjaar.
Op de agenda van deze vergadering staan in elk geval
• het jaarverslag;
• het financieel verslag;
• de decharge van het bestuur over het gevoerde beheer op voordracht van een door de
algemene ledenvergadering ingestelde kascontrolecommissie;
• de verkiezing en installatie van nieuwe bestuursleden.

Artikel 12
12.1

12.2

12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Een Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van tenminste zeven dagen. In de uitnodiging worden tevens de agendapunten
vermeld.
Het bestuur is gehouden een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen indien tenminste
tien procent (10%) van de leden hiertoe oproept. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid
door de voorzitter of bij diens afwezigheid door een van de bestuursleden.
In de vergaderingen heeft ieder lid het recht tot het uitbrengen van één stem.
Het stemrecht van een lid dat de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt ten tijde
van de ledenvergadering, wordt uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger.
Alle stemgerechtigde leden kunnen andere stemgerechtigde leden machtigen tot het
uitbrengen van hun stem.
Een lid mag maximaal door twee leden gemachtigd worden.
Stemming over zaken geschiedt mondeling stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Financiën
Artikel 13
13.1

De middelen van de vereniging bestaan uit:
a. De contributies van de leden;
b. Schenkingen, sponsoring en subsidies;
c. Baten uit de door de vereniging gevoerde acties;
d. Gekweekte rente en andere inkomsten;
e. Overige bedragen.

13.2

Schenkingen en subsidies mogen slechts worden aanvaard, indien daaraan, naar oordeel van
het bestuur, geen onaanvaardbare lasten verbonden zijn.

Statutenwijziging
Artikel 14
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5

14.6

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten
met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de Algemene
Ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer
te leggen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding en vereffening
Artikel 15
15.1
15.2

15.3
15.4

15.5
15.6

Het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit
van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de betreffende Algemene Ledenvergadering
andere personen daarmede belast.
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 zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer
aanwezig zijn.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten na afloop van de vereffening
worden bewaard gedurende de periode die de wet op dat moment voorschrijft. Bewaarder is
degene die door de vereffenaar als zodanig is aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16
16.1
16.2

De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over de
vereniging betreffende onderwerpen, waarvan nadere regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of strijdig
zijn met de wet of de statuten.

16.3

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden krachtens een besluit van de
Algemene Ledenvergadering, genomen met twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.

Artikel 17
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Tot eerste bestuursleden van de verkrijgende vereniging zijn benoemd:
• Marlies Barthel, voorzitter
• John Heuer, vice-voorzitter
• Jeske van Beurden, secretaris
• Rob Smulders, penningmeester
• Marcel Leijten, volleybalzaken
• Martijn Musters, algemene zaken

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op dertig juni 2016.

