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Op zes juni negentienhonderd drieÿnnegentig, verschenen voor mij, Mr. Jacobus Jelle de Bruijn, notaris ter standplaats 
Nijkerk:

de heer GIJSBERT COMMU, zonder beroep, geboren te Tjimahi (Nederlands Indiÿ) op twintig september 
negentienhonderd vierendertig, wondende te 3862 GS Nijkerk, Francklaan 24, gehuwd;

ten deze handelende:
a. voor zich in privþ; en
b. als schriftelijk gevolmachtigde van:

(1) mevrouw GERALDINE VAN HOFF, leerkracht, geboren te Nijkerk op þþn februari negentienhonderd 
vijfenvijftig, wonende te 3862 SH Nijkerk, van Oldenbarneveltstraat 87, ongehuwd;

(2) de heer BEREND ROELOF OLDEKAMP, leraar, geboren te Utrecht op zeven februari negentienhonderd 
drieÿnveertig, wonende te 3862 GR Nijkerk, Bizetlaan 23, gehuwd;

(3) mevrouw HENDRIKA DOKTER-VAN DEN BOR, huisvrouw, geboren te Nijkerk op vierentwintig augustus 
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 3862 MB Nijkerk, gehuwd;

(4) de heer MARCO SCHOUTEN, applikatieprogrammeur, geboren te Utrecht op zeven april negentienhonderd 
negenenzestig, wonende te 3829 MN Hooglanderveen, Heidenweg 14, ongehuwd.

Van het bestaan van voormelde onderhandse volmacht, welke aan deze akte is gehecht, is mij, notaris, genoegzaam 
gebleken. De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat op vijftien mei negentienhonderd þþnendertig is opgericht de: ýSportvereniging Spartaü, gevestigd te Nijkerk;
- dat deze vereniging thans een omni-vereniging is, die meerdere afdelingen per te beoefenen tak van sport kent, 

welke afdelingen geen rechtspersoonlijkheid hebben, waaronder sedert twaalf augustus negentienhonderd 
þþnenzeventig een afdeling basketball;

- dat deze vereniging besloten heeft zichzelf met ingang van dertig juni negentienhonderd drieÿnnegentig te 
ontbinden;

- dat het bestuur van de afdeling basketball, welk thans gevormd wordt door de verschenen persoon en diens 
volmachtgevers, in verband hiermede heeft besloten een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te 
richten.

In verband hiermede verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, na te melden vereniging op te richten, 
welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:



Naam, zetel en verenigingsjaar

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Basketballvereniging Sparta Nijkerk, bij verkorting ook te noemen: Sparta (N). 
Deze vereniging is opgericht per þþn juli negentienhonderd drieÿnnegentig en wordt geacht een voortzetting te 
zijn van de niet rechtspersoonlijkheid bezittende afdeling basketball van de Sportvereniging Sparta, gevestigd te 
Nijkerk, welke vereniging per dertig juni negentienhonderd drieÿnnegentig is ontbonden.

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Nijkerk.
3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van þþn juli tot en met dertig juni.

doel

Artikel 2.

1. De vereniging stelt zich ten doel: 
het doen beoefenen en het bevorden van de basketballsport, in al haar verschijningsvormen, en het verrichten 
van alle handelingen die hiermede in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, doch 
nimmer op zondag, met dien verstande dat de kerstdagen worden gelijk gesteld met een zondag.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het houden van oefeningen en het spelen van wedstrijden langs de wettelijke weg;
b. Deel tenemen aan de door de Nederlandse Basketball Bond -hierna te noemen NBB- en de afdeling 

van de NBB (of onderdeel hiervan) waartoe de vereniging behoort, georganiseerde of goedgekeurde 
kompetities en andere wedstrijden;

c. Wedstrijden te organiseren;
d. Evenementen te organiseren op het gebied van de basketballsport;
e. De nodige akkomodatie aan te (laten) brengen en in stande te (laten) houden.

3. De vereniging is een erkende klub in de zin van de statuten en regelementen van de NBB.

Lidmaatschap / leden

Artikel 3.

1. De vereniging kent gewone leden, rekreatieve leden, leden van verdienste en ereleden, waarbij de eerste en 
tweede kategorie tevens in die hoedanigheid lid is van de NBB en van het rayon van de NBB of -bij gebreke van 
een individueel rayonlidmaatschap- van een onderafdeling daarvan binnen de grenzen waarvan de vereniging is 
gevestigd.

a. Gewone leden zijn zij, die jaarlijks de bij het huishoudelijk reglement vastgelegde kontributies betalen 
en gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen of enige funktie in de vereniging te 
bekleden.

b. Rekreatieve leden zijn zij, die jaarlijks de bij het huishoudelijk reglement vastgestelde kontributies 
betalen en gerechtigd zijn aan oefeningen deel te nemen of enige funktie in de vereniging te bekleden; 
zij zijn niet gerechtigd aan kompetitiewedstrijden deel te nemen.

c. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en 
op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene 
ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn 
benoemd.

d. Ereleden zijn zij, die zich jarenlang voor de basketballsport in het algemeen en jegens de vereniging 



bepaaldelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste 
tien stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

2. De bepalingen in de artikelen 4 lid 1 tot en met 4, lid 5 van de statuten van de NBB zijn van overeenkomtige 
toepassing.

3. Ten aanzien van het verkrijgen en het beÿindigen van het lidmaatschap van de NBB, alsmede de aan het 
lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, zijn de statuten en reglementen van de NBB van toepassing. 
Deze worden voor wat deze onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van deze statuten.

4. Door toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk om hem op te geven als lid van de NBB en van het 
rayon of -bij gebreke van een individueel rayonlidmaatschap- van de eventueel aanwezige onderafdeling van het 
rayon binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd.

5. Aan leden van verdienste en ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.
6. Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en bestluiten van de NBB, het rayon of eventuele 

onderafdeling daarvn, waartoe zij behoren en die van de vereniging na te leven. De overige verplichtingen van de 
leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.

donateurs

Artikel 4.

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die 

zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te 
storten. Natuurlijke personen hebben gratis toegang tot alle wedstrijden van de vereniging.

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn 
toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden 
beÿindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
boekjaar voor het geheel verschuldig blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging

Artikel 5.

1. Het gewone en rekreatieve lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur 
genomen op een schriftelijke aanvrage, ingediend bij de sekretaris der vereniging.

2. Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke 
vertegenwoordiger(s) nodig.

3. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden 

verkregen.

Beÿindiging van het lidmaatschap van de vereniging

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:



a. Overlijden van het lid;
b. Opzegging van het lid;
c. Opzegging namens de vereniging;
d. Ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. 
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vûûr de eerste juni in het bezit van de sekretaris moet 
zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders 
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar 
geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van teminste vier weken, wanneer 
het lid, na daartoe bij herhaling -tenminste tweemaal- schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste juni 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 onmiddelijke beÿindiging 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 de reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer eenlid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De 
ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van 
reden(en) in kennis stelt. De ontzetting geschiedt steeds schriftelijk. De betrokkene is bevoegd binnen þþn 
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 
ontzetting zal moeten worden genoomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. Wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren, kan het lidmaatschap met onmiddelijke ingang worden opgezegd.

7. Een opzegging als bedoeld in artikel 8 lid 3, dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit 
aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

8. Wanneer een lid als lid van de NBB wordt geroyeerd, dan wel door de NBB definitief wordt uitgesloten van het 
deelnemen aan wedstrijden of het uitoefenen van funkties, zal het bestuur het lid het lidmaatschap van de 
vereniging met onmiddelijke ingang opzeggen.

schorsing

Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste vier weken, in geval het lid bij 
herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handerlingen of gedragingen het belang 
van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. De schorsing geschiedt steeds schriftelijk met opgave van 
de reden(en).

2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 
uitgeoefend.

3. Tegen de schorsing in beroep gaan is mogelijk binnen þþn week na de schriftelijke mededeling hiervan bij de 
algemene vergadering, die binnen drie weken in haar vergadering met een meerderheid van uitgebrachte geldige 
stemmen beslist.



verplichtingen

Artikel 8.

1. 
a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van kontributies.
b. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting om kontributie te betalen. Voorzover 

ereleden en leden van verdienste niet tevens lid zijn in de zin van artikel 3 lid 1 onder a en b, hebben zij 
geen andere rechten en verplichtingen dan aan hen bij deze statuten toegekend casu quo opgelegd.

2. Ieder lid is verplicht:
a. De statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur en de organen van de 

vereniging na te leven;
b. De belangen van de vereniging niet te schaden;
c. Tot het uitvoeren van alle taken/werkzaamheden benodigd voor het doen uitvoeren van wedstrijden;
d. Alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voorvloeien of welke de 

vereniging in naam van haar leden aangaat;
e. De statuten en reglementen van de NBB, de besluiten van zijn organen, alsmede de door de NBB van 

toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn 

verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 7, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen 
opzichte uitsluiten.

tuchtrechtspraak

Artikel 9.

1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de in artikel 8 lid 2 genoemde verplichtingen.
2. Het bestuur is bevoegd ten aanzien van de leden, in geval van overtreding als bedoeld in lid 1, de volgende 

straffen op te leggen:
a. Berisping;
b. Tuchtrechtelijke boete;
c. Uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden;
d. Ontzegging van het recht om þþn of meer funkties uit te oefenen;
e. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging conform artikel 6 lid 3;
f. Ontzegging uit het lidmaatschap conform artikel 6 lid 4;
g. Schorsing conform artikel 7.

3. Het bestuur stelt de maxima van de in lid 2 vermelde straffen vast.
4. Nadat het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging heeft besloten, wordt het 

betrokken lid ten spoedigste door middel van een schrijven van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis 
gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen þþn maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij 
de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met een meerderheid van uitgebrachte geldige 
stemmen beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. In geval van overtredingen van wedstrijdbepalingen, alsmede van de statuten, reglementen en/of besluiten van 
de NBB en/of organen van de NBB is het betrokken lid tevens onderworpen aan de bepalingen met betrekking 
tot de tuchtrechtspraak van de NBB.



Het bestuur

Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Tenminste drie leden van het totaal aantal bestuursleden dienen 
meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden 
beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden, zo spoedig mogelijkj 
maatregelen te treffen om in de opgen plaatsen tot het minimum aantal van drie bestuursleden te voorzien.

2.  
a. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar door de algemene vergadering. 

Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een 
aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

b. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. 
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte 
stemmen.

c. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een 
opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

d. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het volgende algemene vergadering. Het tussentijds 
aangewezen of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in 
wiens plaats het is aangewezen of gekozen.

3.  
a. De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een voorzitter, een 

sekretaris en een penningmeester aan, zijnde het dagelijks bestuur.
b. De taken van de leden van het bestuur worden geregeld in een reglement.
c. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door:

ÿ Hetzij de voorzitter tezamen met de sekretaris;
þ Hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester;
ý Hetzij de sekretaris tezamen met de penningmeester.
Bedoelde bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

d. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
4. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het 

bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door 
kommissies, waarvan de taken zijn vastgelegd in een reglement.

5. Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 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 derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen 
derden beroep worden gedaan.

6. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming der statuten en reglementen van de NBB, van het rayon waartoe de 
vereniging behoort en van de statuten en reglementen dezer vereniging, verplichtingen op te leggen aan de 
leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan.

7. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Nederlandse Basketball Bond, rayons en onderafdelingen van rayons

Artikel 11.

1. De leden van de vereniging zijn als gevolg van het bepaalde bij artikel 3 lid 4 niet alleen lid van de NBB en van 
hun bepaalde klub, maar tevens lid van het rayon (slechts indien het rayon dit verplicht stelt en er geen 
rechtspersoonlijkheid hebben onderafdelingen zijn) of van een eventuele rechtspersoonlijkheid hebbende 
onderafdeling daarvan, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd.

2. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB, het rayon of van eventuele binnen het rayon 
bestaande afdelingen niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging -bij zijn belet of ontstentenis 



zijn plaatsvervanger- wordt op grond van deze statuten onherroepelijk gemachtigd om hetzij namens hen te 
stemmen, hetzij de afgevaardigden en de plaatsvervangende afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen 
stemmen overeenkomstig de statuten en reglementen van het rayon, de eventuele aanwezige onderafdeling 
daarvan en de NBB.



Financiÿn

Artikel 12.

A. Inkomsten

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. De kontributies van de leden;
b. Ontvangsten uit wedstrijden;
c. Donaties;
d. Andere inkomsten.

2. Kontributies zullen door de algemene vergadering worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in kategorieÿn 
worden ingedeeld, die een verschillende kontributie betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan 
leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een kontributie te verlenen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de kontributie voor het gehele jaar 
verschuldigd.

4. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van kontributie.

B. Begroting

5. Het bestuur dient op een algemene vergadering, te houden uiterlijk þþn maand vûûr de aanvang van het nieuwe 
boekjaar, een begroting in van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze 
vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid.

C. Jaarverslag, rekening en verantwoording

6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

7. Het bestuur brengt -behoudens verlenging door de algemene vergadering- binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en legt verantwoording af over zijn in het afgelopen 
boekjaar gevoerd bestuur. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door ieder bestuurslid; ontbreekt de 
ondertekening van þþn of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na 
verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamelijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen 
nakomen.

8. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de 
algemene vergadering een kaskommissie, bestaande uit twee leden een plaatsvervangend lid, die geen deel uit 
mogen maken van het bestuur. De leden van deze kommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en 
treden volgens een te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts þþnmaal herkiesbaar.

9. Degenen, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich zonodig voor rekening 
van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden 
van de vereniging te geven.

10. De opdracht aan de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch 
slechts door verkiezing van een andere kommissie.

11. 



Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een 
andere kommissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en 
verantwoording. Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kommissie. Binnen 
een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt 
ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in 
het belang van de vereniging nodig geacht worden.

12. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording, strekt het 
bestuur tot dþcharge voor alle handelingen voorzover die uit deze jaarstukken blijken.

13. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in artikel 12 lid 6, artikel 12 lid 7 en artikel 12 lid 8 tien jaar 
te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 13.

A. Algemeen

1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander 
orgaan zijn opgedragen.

2. De agenda van de in artikel 12 lid 7 bedoelde vergadering bevat onder meer:
a. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van de sekretaris;
c. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording;
d. Voorziening in vakatures;
e. Rondvraag.

3. Naast de in artikel 12 lid 7 bedoelde vergadering, worden voorts algemene vergadering gehouden, zo dikwijls het 
bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Het bestuur is op schriftelijk gemotiveerd verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van þþn/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna 
bepaalde.

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 
tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

6. De bijeenroeping geschiedt in een klubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, 
zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste þþn, ter 
plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van 
een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt 
daarvan melding gemaakt in de advertentie.

7. Een algemene vergadering is openbaar, tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een 
gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard.

B. Samenstelling en werkwijze

8. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid 
zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten, eventueel bijgestaan door 
een raadsman. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

9. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, brengen op de 
vergadering drie stemmen uit. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de hiervoor vermelde leeftijd nog 
niet hebben bereikt, brengen þþn stem uit.

10. Een bij volmacht uitbrengen van zijn stem is niet toegestaan. Bovendien heeft een lid geen stemrecht over 
zaken, die hem, zijn echtgenoot of þþn van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

11. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en 
zijn plaatsvervanger, dan treedt þþn der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

12. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een 
verslag gemaakt. De inhoud van dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. 
Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel proces-verbaal 



van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van dit proces-verbaal wordt ter kennis van de algemene 
vergadering gebracht.

C. Besluitvorming

13. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden de besluiten genomen met een meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte geldige 
stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt: uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het 
oordeel van de voorzitter:

a. Blanco zijn;
b. Zijn ondertekend;
c. Onleesbaar zijn;
d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. Een naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan þþn naam bevatten;
g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

14. Alle stemmen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder 
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere 
vakatures wordt over iedere vakature afzonderlijk gestemd. Besluitvorming bij akklamatie is mogelijk tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

15. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming 
niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen 
die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts þþn persoon het hoogste aantal stemmen 
verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op þþn na hoogste aantal stemmen heeft 
verkregen. Zijn er meer personen die het op þþn na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over 
hen eerst een tussenstemming plaats om ui te maken, wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij 
de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan is de jonste van hen gekozen.

16. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen.
17. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag van een stemming is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten, voor zover gestemd werd over een niet 
schriftelijk vastgesteld voorstel.

18. Wordt echter onmiddelijk duidelijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschied de, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

19. Zolang in een algemene vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus 
mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding- ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op 
de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van 
vergaderingen of een daarmede verband houdende aktiviteit niet in acht genomen.

Reglementen

Artikel 14.

1. Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die 
zaken waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geÿist of waarvan de 
regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel 
van het bestuur of indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste þþn/tiende gedeelte van de leden der 
vereniging.

3. De algemene vergadering kan ook andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk 
reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.



Statutenwijziging

Artikel 15.

1. Behoudens in het geval, bedoeld in artikel 13 lid 19, kan in de statuten geen wijziging worden gebracht, dan 
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten tenminste acht dagen vûûr 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. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste 
acht dagen vûûr de vergadering in het klubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan 
een lid ter beschikking gesteld.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is, dan wordt binnen vier 
weken daarna een twee algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat 
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ogeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, 
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

4. Wijzigingen in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is genomen, de goedkeuring van het 
bestuurder NBB, of in beroep van de algemene vergadering van de NBB.

5. Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariÿle akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

6. Indien de statuten van de NBB zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht, binnen zes maanden nadat deze 
wijzigingen van kracht zijn geworden, haar statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde statuten 
van de NBB.



ontbinding

Artikel 16.

1. Behoudens het bepaalde bij artikel 19 en volgende van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval 
bedoeld in artikel 13 lig 19 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene 
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een 
vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde  leden aanwezig is en waartoe is 
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde 
in artikel 15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien op de vergadering niet het in artikel 16 lid 1 vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie weken 
daarna een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven, die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal 
afgevaardigden, dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

3. De algemene vergadering die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, benoemt een 
likwidatiekommissie. Indien geen likwidatiekommissie kan worden aangewezen, geschied de vereffening door 
het bestuur. Tevens beslist deze vergadering, welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal 
worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen 
sportbelang of een liefdadig doel.

4. Na 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 zoveel als mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit gaan, moet aan haar naam ýin likwidatieü worden 
toegevoegd.

verenigingsregister

Artikel 17.

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrikanten, binnen welker gebied de vereniging 
haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:

a. Deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;
b. Elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de 

statutenwijziging;
c. De ontbinding der vereniging;
d. De naam, voornamen, woonplaats en funktie binnen de vereniging van alle bestuursleden, aan wie door de 

statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging 
afzonderlijk, gezamelijk of tezamen met þþn of meer anderen te vertegenwoordigen.



slotbepaling

Artikel 18.

In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

slotverklaringen

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, dat voor de eerste maal als bestuursleden van de vereniging op zullen 
treden:

1. de heer Gijsbert Commu, de verschenen persoon, in de funktie van voorzitter;
2. mevrouw Geraldine van Hoff, de volmachtgeefster sub 1 genoemd, in de funktie van sekretaris;
3. de heer Berend Roelof Oldekamp, de volmachtgever sub 2 genoemd, in de funktie van penningmeester;
4. mevrouw Hendrika Dokter-van den Bor, de volmachtgeefster sub 3 genoemd, tot lid (wedstrijdsekretaris);
5. de heer Marco Schouten, de volmachtgever sub 4 genoemd, tot lid (voorzitter technische kommissie).

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt te Nijkerk, ten kantore van mij, notaris, op de datum in de aanhef van deze 
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft hij 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 verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.


