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Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS
I. Algemene bepalingen
Artikel 1: Naam, zetel en duur
De vereniging draagt de naam HLB Van Daal/DS, verder te noemen HLB Van Daal/DS,
zij is gevestigd te Den Dungen en zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Artikel 2: Doel en middelen
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de volleybalsport met
de navolgende middelen:
a) aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond, (NeVoBo);
b) het houden van vergaderingen;
c) het houden van trainingen en het spelen van officiële wedstrijden;
d) het eventueel uitgeven van een verenigingsorgaan;
e) andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3: Verenigingsjaar
Het boekjaar van de vereniging (verder te noemen: verenigingsjaar) begint op
1 augustus en eindigt op 30 juli van het daarop volgende jaar.
Artikel 4: Huishoudelijk Reglement
Er bestaat een Huishoudelijk Reglement, vastgesteld in een Algemene Ledenvergadering
met ten minste twee, derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Het mag geen
bepalingen bevatten in strijd met de Statuten van de vereniging of met de wet.
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door de
Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen; ze treden onmiddellijk in werking na aanneming door de
Algemene Ledenvergadering.
Artikel 5: Wijziging van de Statuten
a) In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met een
mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven
dagen;
b) Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan moeten tenminste vijf
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstelt waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden;
c) Het bepaalde van de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en het besluit tot wijziging van de Statuten met algemene stemmen wordt
genomen;
d) Tenzij de Statuten anders bepalen, behoeft een besluit tot wijziging van de
Statuten tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen;
e) De wijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en de gewijzigde Statuten neder te leggen ten kantore van een openbaar register,
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de
vereniging haar woonplaats heeft.
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Artikel 6: Ontbinding
De vereniging wordt ontbonden:
a) Door het geheel ontbreken van leden;
b) Door een besluit van de daartoe in het bijzonder bijeengeroepen Algemene
Ledenvergadering, wanneer tenminste twee derden van het aantal
stemgerechtigde leden van de vereniging zich daarvoor verklaren. Bij gebreke van
dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende tenminste
veertien dagen na de eerste te houden Algemene Ledenvergadering met een
meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij ontbinding zal een eventueel batig saldo worden aangewend voor door de Algemene
Ledenvergadering te bepalen doeleinden zodanig als het meest met het doel van de
vereniging zullen overeenstemmen.
Artikel 7: Overigen
a) Bij toepassing van de Statuten gelden eveneens de bepalingen in het boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek en in het bijzonder de artikelen 26 tot en met 52, voor
zover van toepassing op de in artikel 1 van deze Statuten genoemde vereniging;
b) In gevallen, waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien,
beslist het Bestuur met inachtneming van de in het vorige lid genoemde wettige
bepalingen.

II. De leden
Artikel 8: Toelating
Leden zijn zij, die - volgens in het Huishoudelijk Reglement nader omschreven
bepalingen - opgegeven of voorgedragen zijn aan het Verenigingsbestuur en als zodanig
door genoemd Bestuur zijn aangenomen.
Artikel 9: Verplichtingen
Verplichtingen van de leden ten opzichte van de vereniging:
a) het deelnemen aan trainingen;
b) het deelnemen aan competitiewedstrijden voor spelende leden;
c) het betalen van een door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vast te stellen
contributie;
d) het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering;
e) het voldoen aan de formaliteiten om een goede gang van zaken binnen de
vereniging te bevorderen.
Artikel 10: Stemrecht
Elk lid heeft stemrecht en kan op grond daarvan één stem uitbrengen, behalve wanneer
hij geschorst is of het zaken aangaat, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn
bloedverwanten in rechte lijn betreffen.
Artikel 11: Beëindiging
Het lidmaatschap eindigt:
a) door het overlijden van het lid;
b.1)door schriftelijke opzegging door het lid aan het Bestuur, ingaande na de laatste
dag van de maand, waarin het Bestuur de opzegging ontvangt, met uitzondering
van het bepaalde in b.2) van dit artikel; daarmee vervalt de
contributieverplichting;
b.2) uitgezonderd zijn de competitie spelende leden. Die kunnen hun lidmaatschap
enkel en alleen na afloop van het lopende competitiejaar opzeggen. Zegt een
competitie spelend lid zijn lidmaatschap toch voor die tijd op, dan worden alle
financiële lasten door hem de vereniging aangedaan, op hem verhaald.
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c) Door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden in de
gevallen in de Statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan
de vereisten door de Statuten gesteld voor het lidmaatschap, te voldoen, als ook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d) Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd
met de Statuten, Huishoudelijk Reglement of besluiten van de vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
III. De Algemene Ledenvergadering
Artikel 12: Bevoegdheden
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen. Rechtsgeldige
besluiten kan de Algemene Ledenvergadering slechts nemen, wanneer bij het nemen van
die besluiten tenminste een derde van het aantal leden van de vereniging aanwezig is.
Artikel 13: Wijze van bijeenroepen
a) Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de Wet of de Statuten verplicht
is, doch tenminste éénmaal per jaar;
b) Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene
Ledenvergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken;
c) Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, op de wijze waarop het
Bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeenroept.

IV. De Raad van Commissarissen
Artikel 14: Algemeen
a) De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het Bestuur en
onderzoekt rekening en verantwoording en brengt tegelijk met de overlegging
daarvan, verslag van zijn bevindingen uit aan de Algemene Ledenvergadering;
b) De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, die op dezelfde wijze als het
Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen worden;
c) Het Bestuur is verplicht aan de Raad van Commissarissen alle door hen gewenste
inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en waarden te tonen, en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
V. Het Bestuur
Artikel 15: Samenstelling
Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf personen van 18 jaar of ouder. Voorzitter,
secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.
Artikel 16: Wijze van benoeming.
a) De bestuursleden worden door de leden in functie gekozen voor de periode van
één jaar, gerekend vanaf de datum van verkiezing;
b) In tussentijdse vacatures voorziet het Bestuur zelf door benoeming van een
bestuurslid.
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Artikel 17: Bevoegdheden
a) Toelating, opzegging namens de vereniging en ontzetting van de leden;
b) Vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte, voor zover de wet niet
anders bepaalt;
c) Leiding in verenigingszaken;
d) Nemen van alle beslissingen, welke het in het belang van de vereniging acht voor
zover deze niet in strijd met de Statuten, Huishoudelijk Reglement of andere
rechtsgeldige besluiten zijn;
e) Schorsing van een bestuurslid met twee derden meerderheid van het aantal
stemmen van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, verminderd met het
lid in kwestie.
Artikel 18: Wijze van ontslag
De Algemene Ledenvergadering kan de door haar aangestelde bestuursleden van hun
bestuursfunctie ontslaan of schorsen.

