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NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging REVOC/VCB, en is gevestigd in de
gemeente Beesel.
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.
Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
c. het organiseren van wedstrijden;
d. het behartigen van de belangen van haar leden;
e. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
VERENIGINGSJAAR.
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van ieder kalenderjaar.
GEWONE LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS.
Artikel 5.
1. De vereniging kent senioren, ondersteunende leden, ereleden en jeugdleden.
2. Senioren zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, evenwel
met inachtneming van het hierna in lid 4 bepaalde.
4. Zodra een jeugdlid de leeftijd van achttien jaar bereikt, wordt het betreffende lid aan
het einde van de maand waarin de achttienjarige leeftijd is bereikt een senior lid.
5. Ereleden zijn zij, de wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan
wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als
zodanig zijn benoemd.
6. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het
storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
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Artikel 6.
1. Door aanmelding bij het bestuur kan men het lidmaatschap verkrijgen.
Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten als gewoon lid of jeugdlid der
vereniging. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid
haar beweegredenen. Tegen de beslissing tot het al dan niet toelaten is beroep mogelijk
op de algemene vergadering.
2. Ondersteunend lid wordt men door het schriftelijk aan te melden bij het bestuur dat
over de toelating beslist. De algemene vergadering stelt de minimale geldelijke
bijdrage vast.
3. Het besluit tot de verlening van de titel van erelid kan op twee manieren worden
genomen: of op voorstel van het bestuur of op voorstel van een/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering.
4. Waar in deze statuten gesproken wordt van leden worden daaronder verstaan zowel de
gewone leden, de jeugdleden als de ereleden tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel
blijkt.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
SCHORSING VAN EEN LID.
Artikel 7.
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee
maanden, in geval het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en/of gedragingen het belang van de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
DE BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting.

blad - 2 -

2. a. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en tegen een en dertig december van elk jaar. Zij geschiedt door
een schriftelijke kennisgeving middels een afmeldformulier via de
ledenadministratie, welke afmeldformulier, welke tenminste vier weken voor het
einde van het verenigingsjaar danwel tenminste vier weken voor een en dertig
december in het bezit van de secretaris moet zijn.
2. b. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar danwel tot de eerstvolgende een en
dertig december, al naar gelang welk tijdstip eerder ligt, tenzij het bestuur anders
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
2. c. In afwijking van het vorenstaande kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke
ingang opzeggen binnen een maand nadat:
-

hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard bekend is geworden of is medegedeeld, tenzij het betreft besluit(en)
tot wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;

-

hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar of tegen een en dertig december geschieden door het bestuur
met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het
lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand op dat moment niet ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan
onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap 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.
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De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot handhaving of intrekking der ontzetting zal
moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt anders dan blijkens geldige opzegging tegen een en dertig december,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. Bij geldige opzegging tegen een en
dertig december is geen contributie voor het laatste halfjaar van het verenigingsjaar
meer verschuldigd.
GELDMIDDELEN.
Artikel 9.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de seniorleden en jeugdleden en bijdragen van de ondersteunende
leden;
b. giften en schenkingen;
c. erfstellingen en legaten;
e. alle overige baten.
2. Ieder lid, met uitzondering van de ereleden, is verplicht jaarlijks aan de vereniging de
door de algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen. De algemene
vergadering is bevoegd te bepalen dat de contributie in wekelijkse-, maandelijkse-,
driemaandelijkse- of halfjaarlijkse termijnen moet worden voldaan.
De contributie kan op nihil worden gesteld. Voorts kan de algemene vergadering
besluiten dat nieuwe leden voor hun toetreding een entreegeld betalen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10.
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste drie
meerderjarige personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
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2. Bestuursleden mogen niet in dienstverband staan tot de vereniging.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen voor ten
hoogste drie achtereenvolgende jaren, met dien verstande dat bij tussentijdse vervulling
van een vacature de gekozene aftreedt op het tijdstip, waarop het bestuurslid in wiens
naam hij werd gekozen zou zijn afgetreden.
Een rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld, met dien verstande dat elk
jaar slechts één bestuurslid van het Dagelijks Bestuur kan aftreden.
Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd bestuursleden tussentijds te ontslaan
of te schorsen. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen twee
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die
termijn.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door ontslagname door het bestuurslid.
Artikel 11.
1. De algemene vergadering kiest de voorzitter in functie terwijl de overige functies door
het bestuur uit zijn midden worden aangewezen.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van
de vereniging.
3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het gehele bestuur;
b. hetzij door het dagelijks bestuur.
4. a. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander verbindt, tenzij de algemene vergadering aan een
dergelijk besluit haar goedkeuring heeft verleend.
Deze beperking in de bevoegdheid geldt tevens voor de bevoegdheid van het
bestuur tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in dit artikellid
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genoemde handelingen.
4. b. De in artikellid 4.a. genoemde voorwaarde voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. De
wederpartij kan de vereniging echter een redelijke termijn voor de bekrachtiging
stellen. Bij het achterwege blijven van deze bekrachtiging is de wederpartij niet aan
de namens de vereniging gesloten overeenkomst gebonden.
5. De vereniging kan, voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten
behoeve van de leden rechten bedingen en, voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is
bepaald, te hunnen laste verplichtingen aangaan. Zij kan nakoming van bedongen
rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit zich daartegen
verzet.
6. Het bestuur vergadert zoveel malen per jaar als dit door omstandigheden nodig is.
7. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering der besluiten van de algemene
vergaderingen en van het bestuur en waakt voor de belangen der vereniging, alsmede
de naleving van deze statuten en van het huishoudelijk reglement.
Het dagelijks bestuur treedt op in zaken van dringende aard en overigens in zaken
waartoe het is gemachtigd.
DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 12.
Alle algemene vergaderingen worden door het bestuur opgeroepen, behoudens het hierna
in artikel 16 bepaalde.
Artikel 13.
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar vindt een algemene
vergadering (jaarvergadering genaamd) plaats.
2. Het bestuur brengt op deze vergadering het jaarverslag uit en doet onder overlegging
van de balans, de staat van baten en lasten met toelichting, rekening en verantwoording
over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
b. Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering,
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene
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ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan na verloop van de
termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
c. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie, bestaande
uit twee leden en een plaatsvervangend lid. Deze leden mogen geen deel uit maken
van het bestuur.
d. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts
éénmaal herkiesbaar.
e. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen
uit.
f. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Artikel 14.
Algemene vergaderingen worden behoudens het hiervoor in artikel 13 bepaalde gehouden
zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. Alle tot de vergadering toegelaten personen
dienen uiterlijk twee weken voor dat de vergadering gehouden wordt schriftelijk
uitgenodigd te worden.
Artikel 15.
1. Alle leden (die niet geschorst zijn) zijn op de algemene vergaderingen toegelaten
evenals de daarnaast door het bestuur uitgenodigde personen.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot zijn
schorsing wordt behandeld en is bevoegd over zijn schorsing het woord te voeren.
Artikel 16.
1. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende deel der leden is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken.
2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de
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vereniging is gevestigd veelgelezen dagblad.
3. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der
vergadering en het opstellen der notulen.
STEMRECHT.
Artikel 17.
1. Voorzover deze statuten daarin niet anders voorzien worden besluiten bij volstrekte
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen genomen.
2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van
de voorzitter.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij
staking van stemmen over personen wordt een herstemming gehouden tussen de
personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben weten te verenigen. Staken de
stemmen ook bij deze herstemming dan beslist het lot.
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, stembiljetten die:
-

blanco of ondertekend zijn;

-

onleesbaar zijn;

-

een persoon niet duidelijk aanwijzen en/of de naam bevatten van een persoon die
niet verkiesbaar is en/of voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten
en/of meer bevatten dan de aanwijzing van een persoon die bedoeld is.

5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Artikel 18.
1. Alle leden van achttien jaar en ouder (ook ere- en ondersteunende leden) hebben
stemrecht en brengen één stem uit. Ouders/verzorgers van jeugdleden die jonger zijn
dan achttien jaar hebben één stem.
2. Een stemgerechtigde kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere
stemgerechtigde tot het uitbrengen van zijn stem.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 19.
1. a. De oproeping tot een algemene vergadering waarin statutenwijziging aan de orde
wordt gesteld dient ten minste veertien dagen voor de dag der vergadering middels
schriftelijke uitnodiging aan de leden onder mededeling dat aldaar wijziging van de
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statuten zal worden voorgesteld.
1. b. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, 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.
2. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
3. Voorstellen tot wijziging van de statuten dienen met tenminste twee/derde deel der
geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden genomen te worden.
ONTBINDING EN LIQUIDATIE.
Artikel 20.
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing
van het faillissement wegens gebrek aan baten;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken der leden.
2. Het besluit tot ontbinding van de vereniging dient met tenminste een twee/derde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen te worden op een speciaal
voor dat doel bijeengeroepen algemene vergadering, waarin tenminste de helft van het
aantal leden aanwezig is.
3. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan moet aan de
naam van de vereniging worden toegevoegd: in liquidatie.
4. De vereniging houdt in geval van ontbinding op te bestaan op het tijdstip waarop geen
aan haar of aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. Hiervan dient opgaaf
te worden gedaan aan de registers waarin de vereniging is ingeschreven.
Artikel 21.
1. Bij een niet-gerechtelijke ontbinding geschiedt de liquidatie der vereniging door het
bestuur tenzij door de algemene vergadering andere vereffenaars zijn aangewezen.
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2. Bij een gerechtelijke ontbinding geschiedt de liquidatie door een of meer door de
rechters te benoemen vereffenaars.
3. Iedere vereffenaar doet aan de registers waarin de vereniging is ingeschreven opgaaf
van zijn optreden als zodanig.
4. Iedere vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een
bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
5. Een eventueel na betaling van de schulden resterend batig saldo zal worden uitgekeerd
aan een (rechts)persoon door de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding
aan te wijzen, welke (rechts)persoon een doel dient na te streven dat zoveel mogelijk
overeenkomt met het doel der ontbonden vereniging.
Heeft de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding geen bestemming voor
een batig saldo aangegeven zo keert de vereffenaar dit uit aan de leden.
6. Zijn er meerdere gerechtigden tot een batig saldo dan stelt de vereffenaar een plan van
verdeling op dat de grondslagen der verdeling bevat.
7. De vereffenaar legt de rekening en verantwoording en indien van toepassing ook het
plan van verdeling neer ten kantore van het register waar de vereniging is ingeschreven
alwaar deze stukken voor eenieder twee maanden ter inzage liggen. De vereffenaar
maakt in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer de stukken ter inzage liggen.
BEWAREN BOEKEN EN BESCHEIDEN.
Artikel 22.
1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten gedurende zeven jaar
na afloop van de vereffening worden bewaard door degene die daartoe door de
algemene vergadering bij het nemen van het ontbindingsbesluit is aangewezen.
2. Is deze aanwijzing achterwege gebleven dan zal de laatst in functie geweest zijnde
voorzitter van de vereniging als bewaarder optreden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 23.
1. Het huishoudelijk reglement bevat regelen omtrent toepassing en de uitvoering van
deze statuten. De bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere
regels in gemeld huishoudelijk reglement vaststellen.
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ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 24.
In gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de
algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het
bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing bij de eerstvolgende
algemene vergadering ter bekrachtiging aan deze algemene vergadering voor te leggen.
SLOT AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te SWALMEN op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en te zijn gewezen op gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris. De ondertekening door mij notaris, heeft
plaatsgevonden om
(volgen handtekeningen)
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