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WIJZIGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING 

Heden, DRIE EN TWINTIG MEI TWEEDUIZEND ZESTIEN, verschenen voor mij, Mr Charles François Tasseron, notaris 

met plaats van vestiging Haarlemmermeer: 

1. mevrouw MAGDALENA CATHERINA TELKAMP, geboren te Hillegom op drie en twintig augustus 

negentienhonderd en drieënvijftig, wonende te 2121 VW Bennebroek, gemeente Bloemendaal, van Gendtlaan 53, 

gehuwd, houder van rijbewijs met nummer NUF08P2B2 geldig tot tien november tweeduizend zestien; 

handelend: 

a. Voor zichzelf; 

b. Als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. de heer CORNELIS WILHELMUS JOHANNES MARIA ZWETSLOOT, geboren te Haarlem op 

achtentwintig februari negentienhonderd vier en zestig, wonende te 2121 GC Bennebroek, 

Schoollaan 23a, gehuwd, houder van paspoort met nummer NPP8L51B5 geldig tot dertien februari 

tweeduizend achttien;  

2. mevrouw MARIA ALLEGONDA JOHANNA THEODORA AALBERS, geboren te Nijmegen op dertien 

oktober negentienhonderd een en zestig, wonende te 2121 VB Bennebroek, gemeente 

Bloemendaal, Meerweg 36, gehuwd, houder van paspoort met nummer NV4CHLL98 geldig tot 

enen en dertig december tweeduizend achttien; 

2. de heer BARTHOLOMEUS JACOBUS MARIA VERNOOIJ, geboren te Bennebroek op twee en twintig januari 

negentienhonderd vijf en vijftig, wonende te 2121 VB Bennebroek, gemeente Bloemendaal, Leidsevaart 11, 

gehuwd, houder van identiteitskaart met nummer IMCLRBB26 geldig tot vijf april tweeduizend vijf en twintig; 

3. de heer BOB JACOBS, geboren te Rotterdam op 12 februari negentienhonderd en drie en zeventig, wonende 

te 2134 VX Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, Westerschelde 36, gehuwd, houder van paspoort met 

nummer NS740FH33, geldig tot dertien mei tweeduizend vijf en twintig;  

4. de heer RUDI HANS VAN WEL, geboren te Nijmegen op zes en twintig maart negentienhonderd en zestig, 

wonende te 2136 AJ Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer, Noppenstraat 50, gehuwd, houder van 

paspoort met nummer NWL5PP265 geldig tot acht met tweeduizend vijf en twintig;  

5. de heer GIDEON GERARDUS DUWEL, geboren te Haarlem op twaalf maart negentienhonderd negen en 

zeventig, wonende te Zwaanshoek, gemeente Haarlemmermeer, Noppenstraat 42, geregistreerd 

samenwonend, houder van rijbewijs met nummer 4818262307 geldig tot twee juni tweeduizend achttien; 

6. de heer CORNELIS JOHANNES MARIA VAN DER WOLF, geboren te Bennebroek op drie en twintig april 

negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 2121 XR Bennebroek, gemeente Bloemendaal, A. Van der 

Hulstlaan 51, gehuwd, houder van paspoort met nummer NT52JR771 geldig tot zestien april tweeduizend 

zeventien;  

handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging genaamd: Sportvereniging Blijft Steeds Moedig, 

statutair gevestigd te Bennebroek, kantoorhoudende te 2121 VN Bennebroek, Isaac Sweerslaan 5, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40594659, hierna te nomen: de vereniging. 

De schriftelijke volmachten zijn aan deze akte vastgemaakt. 

De comparanten verklaarden: 

A.  dat zij hebben geconstateerd dat de oproeping tot de algemene ledenvergadering, welke in het bijzijn van mij, 

notaris, per heden is gehouden, rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en het aantal aanwezige gewone leden 

voldoende is om te besluiten als hierna omschreven; 

B. Dat de algemene ledenvergadering heeft besloten de statuten van de gemelde vereniging te wijzigingen en 

gewijzigd vast te stellen als volgt: 

 

STATUTEN 

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen:  

Naam, Duur, Zetel.                                                                                                             

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging “Blijft Steeds Moedig”, nader aan te duiden als “S.V. B.S.M.”. 

2. Zij is, na te zijn opgericht op drieëntwintig mei negentienhonderd drieëntwintig, voor onbepaalde tijd aangegaan. 

3. Zij is gevestigd te Bennebroek, gemeente Bloemendaal. 

4. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

5. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van koophandel voor 

Amsterdam onder nummer 40594659. 

 

Doel. 

Artikel 2. 

1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van sporten en verwante activiteiten in georganiseerde vorm. In 

dit kader zal zij haar leden vormen en begeleiden, hun belangen behartigen en in de vereniging een dusdanige 

sfeer scheppen, dat een bijdrage wordt geleverd tot een harmonische mensvorming.   

2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.  

 

Middelen 
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Artikel 3. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het spelen van de wedstrijden en het geven van training, de 

benodigde accommodatie tot stand te brengen en voorts door andere wettige middelen op een wijze als nader in haar 

Huishoudelijk Reglement omschreven. 

 

Organisatie 

Artikel 4.  

1. De vereniging is opgebouwd uit afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid die zich ieder voornamelijk met een 

bepaalde tak van sport bezighouden. 

2. De invloed van de leden der vereniging op het bestuur zal in Statuten en Huishoudelijk Reglement zodanig 

worden geregeld dat de opvattingen van die leden zoveel als praktisch en redelijk mogelijk is daarin tot 

uitdrukking kunnen komen.  

3. De vereniging zal ten behoeve van de afdelingen deel uit mogen maken van landelijke of regionale 

sportorganisaties, mits de statuten en reglementen daarvan naar het oordeel van het Hoofdbestuur niet in strijd zijn 

met deze Statuten. 

4. Met toestemming van het Hoofdbestuur zal het mogelijk zijn relevante gegevens over de leden aan de in sub 3 

genoemde sportorganisaties te verstrekken. 

 

Verenigingsjaar 

Artikel 5. 

Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar. 

 

Hoofdstuk 2. Het lidmaatschap: 

Soort leden 

Artikel 6. 

1. De vereniging omvangt een aantal personen waarvan de rechten en plichten – afhankelijk van leeftijd en functie – 

nader door de Algemene Vergadering – bij Huishoudelijk Reglement worden geregeld. 

2. Gewone leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. 

3. Jeugdleden zijn jonger dan achttien jaar. 

4. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd op nader in het Huishoudelijk Reglement te bepalen wijze. 

 

Verwerving lidmaatschap 

Artikel 7. 

1. Men wordt “gewoon lid” der vereniging door het besluit tot toelating door het Hoofdbestuur, na het indienen van 

schriftelijke aanvrage daartoe. 

2. Men wordt “jeugdlid” der vereniging op de wijze als in sub 1 vermeld, echter slechts als de schriftelijke aanvrage 

is ondertekend door een wettige vertegenwoordiger(ster) van betrokkene. 

 

Rechten en verplichtingen 

Artikel 8. 

Rechten en verplichtingen van gewone leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste worden – voor zover niet 

in deze Statuten omschreven - nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 

 

Beëindiging Lidmaatschap 

Artikel 9. 

1. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe 

verenigingsjaar op de in het Huishoudelijk Reglement omschreven wijze. De Algemene Ledenvergadering kan in 

het Huishoudelijk Reglement voor een afdeling een andere uiterste opzegdatum vaststellen in relatie tot het 

sportseizoen dat voor die afdeling van toepassing is. 

2. In afwijking van het onder sub 1 gestelde kan het lidmaatschap eindigen door:                            

a. overlijden 

b. royement door het Hoofdbestuur wegens wangedrag of het niet voldoen aan de                      reglementaire 

verplichtingen, in welk geval de in het Huishoudelijk Reglement omschreven procedure zal worden 

toegepast.  

 

Hoofdstuk 3. Het Bestuur. 

De leiding der vereniging 

Artikel 10. 

1. De leiding der vereniging berust bij het Hoofdbestuur.    

2. De leiding der afdelingen berust bij de afdelingsbesturen voor al die taken die in de Statuten , het Huishoudelijk 

Reglement of door het Hoofdbestuur aan de afdelingsbesturen zijn gedelegeerd. 

 

Samenstelling Hoofdbestuur 

Artikel 11. 

1. Het Hoofdbestuur bestaat uit onder andere een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het 

“dagelijks bestuur” vormen. 
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2. Per afdeling maakt een vertegenwoordiging deel uit van het Hoofdbestuur, waarvan de aanwijzing en de omvang 

per Huishoudelijk Reglement worden geregeld. Deze vertegenwoordiging zal bij voorkeur uit de 

afdelingsbestuursleden bestaan. 

3. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering op de wijze 

als nader in deze Statuten of in het Huishoudelijk Reglement omschreven. 

 

Ambtstermijn 

Artikel 12. 

1. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen voor een ambtstermijn van vier jaren. 

2. Tussentijdse vervanging van voorzitter , secretaris en penningmeester is slechts mogelijk na goedkeuring van een 

algemene ledenvergadering. 

3. De ambtstermijn van de afdelingsbestuursleden die in het Hoofdbestuur zitting hebben, wordt bepaald door 

hetgeen omtrent hun verkiezing of benoeming in het Huishoudelijk Reglement is geregeld. 

 

Taken en bevoegdheden, rechten en verplichtingen 

Artikel 13. 

1. Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het kan één of meer zijner leden tijdelijk 

met de vertegenwoordiging belasten. 

2. Indien tegenover derden van een door of namens de vereniging genomen besluit dient te blijken, is daartoe de 

handtekening van de voorzitter en één der hoofdbestuursleden voldoende. 

Is dit een besluit dat uitsluitend één der afdelingen betreft, dan dient de voorzitter der afdeling dit voor gezien 

mede te ondertekenen. 

3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan 

verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen. 

4. De leden zijn gehouden: 

a) De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur van de Algemene 

Ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.               

b) De statuten en reglementen van de sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, alsmede de 

van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven. 

c) De belangen van de vereniging niet te schaden en zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen 

naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 

5. Het Hoofdbestuur heeft het recht tot het nemen van corrigerende maatregelen ten aanzien van leden of groepen 

van leden, op een nader in het Huishoudelijk Reglement omschreven wijze. 

6. De Afdelingsbesturen zijn verantwoordelijk voor hun afdelingen in al die zaken waarbij niet het algemeen belang 

van der vereniging gemoeid is, zowel voor wat de organisatie betreft alsook de sfeer waarin de sportbeoefening 

plaatsvindt. 

7. Het Afdelingsbestuur heeft verder de bevoegdheden als in het Huishoudelijk Reglement vermeld. 

8. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, ook die genoemd in artikel 44 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek.  

 

Hoofdstuk 4.  De Algemene Ledenvergadering. 

De jaarvergadering 

Artikel 14. 

1. Telkenjare voor één december zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden waarin door het 

Hoofdbestuur verslag wordt uitgebracht over haar beleid in het afgelopen boekjaar (“Het jaarverslag”). 

2. Op dezelfde vergadering zal ook een verslag van het financiële beleid van het afgelopen boekjaar aan de leden 

worden voorgelegd, alsmede een overzicht van de financiële positie van de vereniging. 

3. Het Hoofdbestuur zal op de jaarvergadering tevens haar plannen voor het komende boekjaar bekend maken, 

alsmede de daarop gebaseerde begroting. 

4. Alle algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door:  

a. persoonlijke uitnodigingen aan de leden;                                                                                    

b. een tijdige mededeling op de website van de vereniging; 

c. op een nader door de Algemene Ledenvergadering te bepalen wijze. 

 

Algemene ledenvergaderingen. 

Artikel 15. 

Buiten de jaarvergadering kunnen de leden ter vergadering bijeengeroepen worden door: 

a. het Hoofdbestuur; 

b. vijfentwintig leden, met inachtneming van het daarover bepaalde in het Huishoudelijk Reglement. 

 

Bevoegdheden. 

Artikel 16. 

De leden, in officiële vergadering bijeen, zijn bevoegd tot het nemen van bindende besluiten met betrekking tot alle 

zaken de vereniging betreffende, waaronder ook het vaststellen van Regelementen, op de in de statuten en 

Huishoudelijk Reglement omschreven wijze. 
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Stemrecht. 

Artikel 17. 

Gewone leden hebben het recht van stemmen in de ledenvergaderingen. 

Een der wettelijke vertegenwoordigers(-sters) van jeugdleden is gerechtigd in ledenvergadering een stem uit te 

brengen namens ieder hunner kinderen die jeugdlid is. 

 

Hoofdstuk 5. Geldmiddelen. 

Geldmiddelen  

Artikel 18. 

1. De vereniging verkrijgt haar geldmiddelen door: 

a. contributies van gewone leden; 

b. contributies van jeugdleden; 

c. extra heffingen; 

d. donaties en ander bijdragen; 

e. andere inkomsten  

2. Het Hoofdbestuur kan beslissen dat per afdeling boven de normale contributie extra heffingen worden betaald 

door de leden van die afdeling om daarmee speciale kosten van die afdeling te bestrijden. 

3. De contributie voor gewone leden en jeugdleden wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen. 

Reglementen 

Artikel 19. 

1. Er bestaat een Huishoudelijk Reglement waarin datgene wordt geregeld dat verdere regeling behoeft. 

2. Het Huishoudelijk Reglement of enig ander reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten. 

 

Wijziging van de Reglementen 

Artikel 20. 

1. Wijziging der statuten is mogelijk in een algemene ledenvergadering, nadat minstens veertien dagen tevoren het 

wijzigingsvoorstel aan alle leden is bekend gemaakt. 

2. Indien niet minstens één/vierde der gewone leden aanwezig is zal een nieuwe vergadering worden gehouden, 

waarvoor ten aanzien van het wijzigingsvoorstel niet één/vierde der gewone leden aanwezig behoeft te zijn.  

3. Een besluit tot wijziging der Statuten behoeft een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.  

4. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement is mogelijk in een algemene ledenvergadering. Het 

wijzigingsvoorstel dient minstens veertien dagen tevoren aan alle leden bekend te zijn gemaakt. 

 

Ontbinding 

Artikel 21. 

1. De vereniging kan ontbonden worden op een Algemene Ledenvergadering waar tenminste één/vierde der 

gewone leden aanwezig is en welke tenminste vier weken tevoren speciaal voor dit doel bijeen is geroepen. 

2. Een voorstel tot ontbinding behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.  

3. In geval van ontbinding worden de eventuele bezittingen der vereniging overgedragen aan een door de 

Algemene Ledenvergadering te bepalen charitatieve instelling. 

4. In het geval van ontbinding der vereniging met de bedoeling in een ander samenwerkingsverband de 

verschillende activiteiten voort te zetten, gelden dezelfde bepaling als onder sub 1,2 en 3 van dit artikel, met dien 

verstande dat bestemming de bezittingen door de Algemene Ledenvergadering nader zal worden bepaald. 

 

Interpretatie. 

Artikel 22. 

1. Bij onduidelijkheden der Statuten beslist de algemene ledenvergadering met twee derde meerderheid. 

2. Bij onduidelijkheid van het Huishoudelijk Reglement beslist het Hoofdbestuur. 

 

Slot akte  

De zakelijke inhoud van de akte aan comparanten opgegeven en toegelicht er is gewezen op de gevolgen die uit de 

inhoud van de akte voortvloeien. De comparanten hebben verklaard dat zij van de inhoud van de akte hebben 

kennisgenomen en hebben verklaard met beperkte voorlezig in te stemmen. De comparant is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Bennebroek op de datum als aan het begin van deze akte is vermeld. Onmiddellijk na 

beperkte voorlezig is deze akte door de comparanten en door mij, notaris, ondertekend. 

  



 5 

__________________________________________________________________________ 

 

Huishoudelijk reglement zoals laatstelijk gewijzigd op besluit van de ALV d.d. 23 mei 2016 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.  

Middelen.                                                                                                                              

Artikel 1. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:  

1. Het organiseren van wedstrijden, zowel onderling als tegen andere verenigingen.  

2. Het bevorderen van een goede training, welke de bekwaamheid van haar leden in hun sport verhoogt.  

3. Het scheppen en in stand houden van een organisatie, die een juist functioneren van de vereniging waarborgt en 

waarin de opvattingen van haar leden zoveel als praktisch en redelijk mogelijk is van invloed kunnen zijn.  

4. Het opleiden of doen opleiden van leden in bekwaamheden , die de training en begeleiding van leden mogelijk 

maakt.  

5. Het opleiden of doen opleiden van leden voor bestuurlijke functies.  

6. Het samenwerken en voeren van besprekingen met al die autoriteiten, die invloed op het sportbeleid hebben.  

7. Het samenwerken met andere verenigingen met gelijke of verwante doelstellingen, teneinde de belangen van de 

sport te bevorderen.  

8. Het houden van vergaderingen.  

9. Het aanwenden van alle andere, wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn. 

 

Staf 

Artikel 2.  

1. De vereniging zal zich zo nodig doen bijstaan door personen in haar dienst, in de omvang en tegen de 

voorwaarden, zoals door het hoofdbestuur zal worden bepaald. 

2. De vereniging zal zich zo nodig door deskundigen op verschillende gebieden harer werkzaamheden doen 

voorlichten en/of bijstaan in de mate en tegen de voorwaarden, als door het hoofdbestuur zal worden bepaald. 

3. De vereniging kan zich bij het uitoefen harer werkzaamheden doen vertegenwoordigen door één of meer door 

het hoofdbestuur aan te wijzen gevolmachtigden, met bevoegdheden, als door het Hoofdbestuur zal worden 

bepaald.  

4. Het zal mogelijk zijn een secretariaat te vormen – of deel te nemen aan de vorming daarvan, onder leiding van een 

bezoldigd secretaris, die onder toezicht van de in art. 17 genoemde secretaris van het hoofdbestuur, 

werkzaamheden uitvoert met inachtneming van Statuten, het Huishoudelijk reglement en de door het hoofdbestuur 

of haar secretaris gegeven richtlijnen.  

 

Hoofdstuk 2. Het Lidmaatschap. 

Verwerving, lidmaatschap, erelidmaatschap  of lidmaatschap van verdienste 

Artikel 3. 

1. De aanvrage voor het lidmaatschap geschiedt op een bij het secretariaat der betreffende afdeling verkrijgbaar 

formulier, dat ook weer bij dat secretariaat dient te worden ingeleverd. 

2. Het afdelingsbestuur parafeert de aanvraag voor “akkoord” of “niet akkoord” en deponeert die bij de secretaris 

van het Hoofdbestuur. 

3. Het Hoofdbestuur beslist over toelating. 

4. In het geval van een weigering stelt het Hoofdbestuur het aspirant-lid hiervan tevens in kennis d.m.v. een 

aangetekend schrijven, waarin de redenen en beroepsmogelijkheden zijn vermeld. 

5. Tegen een afwijzing van het lidmaatschap is beroep mogelijk, tot 14 dagen na publicatie, bij een algemene 

ledenvergadering, die op de in de statuten voorgeschreven wijze is bijeengeroepen.    

6. Als blijkt van waardering voor bijzondere verdienste met betrekking tot één of meer van de doelstellingen der 

vereniging kan het Hoofdbestuur “ereleden” benoemen.   

7. Als blijkt van waardering voor bijzondere diensten aan de vereniging bewezen kan het Hoofdbestuur een lid tot 

“lid van verdienste” benoemen.   
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Ingang lidmaatschap 

Artikel 4. 

Het lidmaatschap gaat in op de datum, waarop het bestuur heeft ingestemd met het lidmaatschap  of – in het geval van 

artikel 3.4 van dit reglement van toepassing is - op de datum, waarop de algemene ledenvergadering alsnog gunstig 

beslist over het lidmaatschap. 

 

Rechten gewone leden 

Artikel 5. 

1. Alle gewone leden hebben toegang tot elke algemene ledenvergadering en het recht daar het woord te voeren. 

2. Zij zijn verkiesbaar of te benoemen in alle functies van de vereniging. 

3. Functies in dit verband zijn: DB, of HB-Lid, commissievoorzitter, trainer/coach. 

4. Zij hebben het recht op de verenigingsinformatie die op de website wordt verstrekt of aan de leden persoonlijk 

wordt toegezonden en op voor alle leden bestemde mededelingen van het Hoofdbestuur, alsmede van de 

mededelingen van het bestuur van hun afdeling. 

5. Zij hebben recht op een exemplaar van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, alsmede enig ander voor hen 

van belang zijn reglement. 

 

Rechten jeugdleden 

Artikel 6.  

Jeugdleden hebben de in artikel 4 van dit Reglement vermelde rechten van gewone leden met uitzondering van het 

stemrecht in algemene ledenvergadering en het recht om functies in de vereniging te bekleden. 

 

Verplichtingen der leden 

Artikel 7.  

1. Alle leden en/of ouders of verzorgers van leden beneden de leeftijd van achttien jaar zijn verplicht:                                                                                                                                       

a. de vastgestelde contributie en eventuele extra heffingen tijdig en op de door het Hoofdbestuur te bepalen 

wijze te voldoen. 

b. hun bijdrage te leveren aan de ondersteunende taken binnen de vereniging. Het betreft de gebruikelijke 

vrijwilligerstaken als (bijvoorbeeld): vervoer van een team, begeleiden van een team, coachen van een 

team, het trainen van een team, optreden als scheidsrechter, als grensrechter, het draaien van bardiensten, 

het onderhouden van een wedstrijdsecretariaat, optreden als gastheer/gastvrouw, en alle andere 

ondersteunende taken zoals deze door het hoofdbestuur zijn of worden aangewezen.  

2. Het Hoofdbestuur is bevoegd in bijzonder gevallen met individuele leden regelingen te treffen met betrekking tot 

de door hen te betalen contributie en/of extra heffingen. 

3. Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de Statuten en reglementen der vereniging, welke zij door het enkele 

feit van lid zijn der vereniging geacht worden te kennen. 

4. Zij zijn verplicht zich bij rechtsgeldig genomen besluiten der vereniging neer te leggen en zich daarnaar te 

gedragen. 

 

Einde lidmaatschap 

Artikel 8. 

1. Het lidmaatschap eindigt door:                            

a. opzegging                              

b. overlijden                               

c. royement  

2. Opzegging dient te geschieden tenminste twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk, bij de 

secretaris van de betreffende afdeling. Het eindigt dan met het verstrijken van het verenigingsjaar waarin werd 

opgezegd. Voor de afdeling honk/softbal geldt als uiterste opzegdatum: 1 november. Voor de andere afdelingen 

als uiterste opzegdatum 1 mei. 

3. Royement vindt plaats door het Hoofdbestuur wegens:                                                                  

a. het niet nakomen van de uit het lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen.         

b. wegens wangedrag in of buiten verenigingsverband. Het zich onttrekken aan de verplichtingen zoals 

genoemd in artikel 7 lid 1 b van dit Reglement kan worden aangemerkt als wangedrag. 

In alle gevallen zal de royements-procedure als vervat in artikel 9 worden gevolgd. 

4. De contributieplicht van een geroyeerd lid eindigt op de laatste dag van de maand waarop de definitieve 

beslissing tot royement is genomen. 

Correctiemaatregelen en royement 

Artikel 9. 

1. Het Hoofdbestuur kan besluiten tot het corrigeren van leden, indien haar na een verzoek blijkt, dat daartoe 

aanleiding bestaat.                                                                                       

2. In voorkomende gevallen kan zijn besluiten, dat een klacht zal worden onderzocht door een commissie van 

tenminste drie gewone leden, welke haar schriftelijk verslag uitbrengt. 

Dit verslag dient te geschieden binnen de door het Hoofdbestuur aangegeven termijn. 

In deze commissie zal in ieder geval zitting hebben een bestuurslid van de betrokken afdeling.                                                                                                                                    

3. De correctiemaatregelen kunnen zijn:                                                                                    

a. berisping                                                                                                                                 
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b. schorsing voor een bepaalde tijd, drie maanden niet te boven gaand.                                   

c. boete, welke het bedrag der jaarcontributie niet te boven gaat.                                            

d. schadevergoeding aan de vereniging, indien deze schade redelijkerwijs aantoonbaar is    

e. ontzetting uit een functie voor max. één jaar 

4. Een voorstel tot royement kan worden ingediend door:                                                                        

a. een lid van het Dagelijks Bestuur 

b. een afdelingsvoorzitter                                                                                                           

c. 10 gewone leden.  

5. Alvorens een beslissing te nemen zal het Hoofdbestuur in ieder geval horen:                          

a. het gewone lid èn 

b. het betrokken afdelingsbestuur  

6. Het voor royement voorgedragen lid heeft het recht zich daar, waar zijn zaak officieel ter sprake komt, te laten 

bijstaan door een lid der vereniging naar zijn eigen keuze. Beiden hebben recht op inzage van alle stukken, die 

over zijn geval worden geschreven. 

7. Tegen een beslissing over royement is beroep mogelijk bij een algemene ledenvergadering, die op de in art. 14 

en 15 der Statuten omschreven wijze wordt bijeengeroepen. 

 

Hoofdstuk 3. Ereleden en leden van verdienste.  

Benoeming erelid en lid van verdienste 

Artikel 10. 

1. “Erelid” wordt men na unanieme beslissing van het Hoofdbestuur op voorstel van tenminste 25 gewone leden. 

2. “Lid van verdienste” wordt een lid, dat daartoe wordt voorgedragen en benoemd door het Hoofdbestuur met 

tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.  

 

Rechten ereleden en leden van verdienste 

Artikel 11. 

1. Ereleden en leden van verdienste behouden hun titel voor het leven en zijn vrijgesteld van contributie. Voor leden 

van verdienste geldt deze vrijstelling alleen indien zij geen actieve sport beoefenen in BSM verenigingsverband.  

2. Ereleden en leden van verdienste zijn immer welkom op algemene ledenvergaderingen.                                                                                                        

3. Ereleden en leden van verdienste krijgen alle aan de gewone leden gerichte communicatie uitingen van de 

vereniging. 

 

Hoofdstuk 4. Het Hoofdbestuur. 

Verkiezings- en benoemingsprocedure van het hoofdbestuur 

Artikel 12. 

1. Kandidaten voor voorzitter, secretaris en penningmeester, die het “dagelijks bestuur” willen vormen, stellen zich 

als “team” beschikbaar, tenminste één maand voor de afloop van de normale ambtstermijn van het zittende 

bestuur.  

2. Kandidaatstelling vindt plaats via publicatie op de website, of in het verenigingsblad, of door middel van een 

persoonlijk bericht aan alle leden, vergezeld van een uiteenzetting van de plannen, die de kandidaten tijdens hun 

eventuele bestuursperiode met de vereniging hopen te verwezenlijken.  

3. Op de Algemene Ledenvergadering die de bestuursperiode van het zittende bestuur besluit, zal na het officieel 

aftreden van dit bestuur de verkiezing van een nieuwe bestuur plaatsvinden.  

4. Tijdens die verkiezing zal de vergadering geleid worden door een door de vergadering aan te wijzen lid, die 

geen deel mag uitmaken van enig kandidaten team.  

5. Alvorens tot verkiezing zal worden overgegaan, zullen alle kandidaten in de gelegenheid gesteld worden hun 

plannen toe te lichten en daaromtrent vragen te beantwoorden.  

6. Op een door de tijdelijk voorzitter te bepalen tijdstip zal tot een schriftelijke stemming worden over gegaan, 

waarbij ieder aanwezig gewoon lid een stem mag uitbrengen.  

7. Uitsluitend bij deze verkiezing zal een aanwezig gewoon lid, namens maximaal 2 andere, niet aanwezige gewone 

leden mogen stemmen, indien hij daarvoor een schriftelijke volmacht kan overleggen.  

8. Indien meerdere teams aan de verkiezing deelnemen zal het team, dat de helft plus één der uitgebrachte geldige 

stemmen krijgt, zijn gekozen.  

9. Installatie door de tijdelijke voorzitter vindt aansluitend plaats, waarna de vergadering onder voorzitterschap van 

de nieuwgekozen voorzitter wordt voortgezet.  

10. Indien slechts één team zich kandidaat heeft gesteld, zal het mogelijk zijn dit zonder hoofdelijke stemming 

gekozen te verklaren, (bij acclamatie) indien een daartoe door tenminste 25 leden gesteund voorstel door niet 

meer dan 10 leden wordt bestreden.  

11. Indien geen der teams de vereiste meerderheid behaalt, zullen nieuwe stemmingen worden gehouden tot één der 

teams de vereiste meerderheid heeft bereikt, waarbij na de tweede stemming het team met het minste aantal 

stemmen niet langer kandidaat is.  

12. Indien het gehele dagelijks bestuur voortijdig aftreedt zullen nieuwe verkiezingen worden gehouden voor de 

resterende periode. 

13. Indien alleen de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester van het hoofdbestuur wegvalt zal het 

resterende dagelijks bestuur een nieuwe kandidaat aanwijzen in de opengevallen functie. Deze benoeming 

behoeft binnen 3 maanden goedkeuring van de ledenvergadering. 
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Bevoegdheden hoofdbestuur 

Artikel 13. 

1. Het Hoofdbestuur heeft de algemene leiding der vereniging en is verantwoordelijk voor de naleving der Statuten, 

Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en besluiten. 

2. Het Hoofdbestuur stelt zijn eigen wijze van vergaderen en besluitvorming voor.    

3. Het Hoofdbestuur machtigt het dagelijks bestuur tot het behandelen van de zaken, die geen uitstel verdragen, 

alsmede die, welke het worden opgedragen. Het dagelijks bestuur zal daaromtrent aan de eerstvolgende 

hoofdbestuursvergadering rapporteren.  

 

De voorzitter 

Artikel 14. 

1. De voorzitter is de officiële woordvoerder der vereniging en kan bepalen, dat uitgaande correspondentie door of 

namens hem wordt getekend. 

2. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het Hoofdbestuur. 

 

De secretaris 

Artikel 15. 

1. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie de vereniging, daar in bijgestaan door de secretariaten der 

afdelingen.               

2. De secretaris maakt een verslag van de hoofdbestuursvergaderingen en registreert de besluiten van het 

Hoofdbestuur.  

3. De secretaris is verantwoordelijk voor het archief der vereniging. Hij bewaart daarin alle uitgaande en inkomende 

correspondentie, die het Hoofdbestuur belangrijk acht, alsmede alle op het verenigingsbeleid betrekking 

hebbende stukken, tenminste tot goedkeuring van het jaarverslag en max. voor een periode van 5 jaar.                                                                  

4. Alle uitgaande stukken van de vereniging dienen door hem mede te worden ondertekend tenzij het Hoofdbestuur 

anders bepaalt.                                                                                   

5. De secretaris is verantwoordelijk voor de publicatie van het jaarverslag.  

 

De penningmeester 

Artikel 16. 

1. De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen en is hiervoor tegenover de vereniging 

verantwoordelijk.  

2. Hij is voorts belast met het bijhouden der ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en lasten der vereniging 

voortdurend en onmiddellijk kunnen worden overzien. 

3. Hij draagt zorg voor de inning van de contributie en andere bijdragen, voor zover dit niet aan anderen is 

opgedragen.                                                                                                    

4. Hij mag rechtsgeldig betalingen aannemen en verrichten, namens de vereniging, echter niet dan deze tegen 

kwitantie voor zover zulks gebruikelijk is. 

5. Hij zorgt voor de publicatie van een “rekening van Baten en Lasten” en een begroting vóór de jaarvergadering en 

dient de vastgestelde begroting te bewaken. 

6. De Algemene Ledenvergadering zal een “Kascommissie” instellen aan wie de penningmeester dan inzage zal 

geven van alle boeken en bescheiden die op zijn beheer betrekking hebben, alsmede alle verdere inlichtingen, 

die de commissie daaromtrent wenst.  

7. Hij zal – met inachtneming van de door het Hoofdbestuur verstrekte richtlijnen - bevoegd zijn tot het verrichten van 

betalingen tot € 2500,-- per post, zonder verdere voorkennis van het Hoofdbestuur, voor zover het normale 

uitgaven van de vereniging betreft.  

 

De afdelingsvertegenwoordiging 

Artikel 17. 

1. Per tak van sport heeft een vertegenwoordiging recht op deelname aan alle vergaderingen van het hoofdbestuur 

met volledige stemrecht, zoals in lid 3 van dit artikel geregeld 

2. De vertegenwoordiging zal - behalve in geval van overmacht - bestaan uit tenminste de afdelingsvoorzitter en 

voorts zoveel afdelingsbestuursleden als deze nodig acht echter totaal niet meer dan : 

- één voor afdelingen tot 150 leden                                                                                              

- twee voor afdelingen boven 150 leden 

Voor de grootte van de vertegenwoordiging, alsmede voor het stemrecht, zoals bedoeld in dit artikel, geldt het 

aantal gewone- en jeugdleden per afdeling op 1 januari.                               

3. Bij het nemen van besluiten in het Hoofdbestuur heeft de afdelingsvertegenwoordiging – ongeacht het aantal 

aanwezige vertegenwoordigers - recht op het uitbrengen van stemmen volgens de onderstaande schaal: 

- tot 100 leden: 1 stem 

- tot 200 leden: 2 stemmen 

- meer dan 200 leden: 3 stemmen                                                                                              

4. De afdelingsvoorzitter bepaalt hoe de stemmen worden uitgebracht of delegeert deze beslissing bij zijn 

afwezigheid aan één van de vertegenwoordigers van zijn afdeling.            
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5. Indien een afdeling niet ter vergadering is vertegenwoordigd, vervalt haar stemrecht voor de vergadering tenzij 

die afdelingsvertegenwoordiger schriftelijk één der andere HB-leden tot vertegenwoordiging en stemming heeft 

gemachtigd. 

 

Hoofdstuk 5. Afdelingsbestuur.  

Verkiezingsprocedure van het afdelingsbestuur  

Artikel 18. 

1. Uitsluitend het dagelijks bestuur van de afdeling t.w. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, wordt 

rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen, voor een periode van 4 jaar, volgens de procedure welke 

identiek is aan die vermeld in art. 12 van dit reglement.      

2. Na verkiezing van het dagelijks bestuur maakt de gekozen voorzitter, aan het DB van het Hoofdbestuur bekend 

wie van hen als andere bestuursleden zullen bijstaan, met dien verstande, dat dit moet geschieden met 

instemming van de ledenvergadering van de afdeling.                                  

3. Indien het gehele dagelijks bestuur van de afdeling voortijdig aftreedt zullen nieuwe verkiezingen worden 

gehouden voor de resterende periode. 

4. Indien alleen de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester van het afdelingsbestuur wegvalt zal het 

resterende dagelijks bestuur van de afdeling een nieuwe kandidaat aanwijzen in de opengevallen functie. Deze 

benoeming behoeft binnen 3 maanden goedkeuring van de ledenvergadering van de afdeling.                             

5. Bij tussentijds wegvallen van andere bestuursleden wijst het dagelijks bestuur van de afdeling naar behoefte 

nieuwe bestuursleden aan, eventueel met een herverdeling van de functies.           

6. De verkiezing van het dagelijks bestuur van de afdeling zal plaatsvinden op de jaarvergadering der afdeling 

omstreeks 2 jaar nà de verkiezing van het hoofdbestuur.  

 

Taken en bevoegdheden afdelingsbestuur 

Artikel 19. 

1. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling onder leiding van haar 

voorzitter. 

2. Het afdelingsbestuur regelt geheel zelfstandig de organisatie van haar afdeling, voor zover deze niet uit de 

reglementen blijkt en ziet toe op het toepassen van de reglementen daarin. 

3. Het afdelingsbestuur organiseert zelf haar sportbeoefening en contacten met andere verenigingen of 

sportorganisaties, voor zover dat naar het oordeel van het hoofdbestuur met het algemeen belang van de 

vereniging overeenkomt. 

 

Hoofdstuk 6. De ledenvergadering. 

Bijeenroepen 

Artikel 20. 

1. Indien het Hoofdbestuur een Algemene Ledenvergadering wenst, zal deze met een termijn van minstens 14 dagen 

beleggen, na een schriftelijke publicatie van agenda met toelichting. 

2. Indien 25 gewone leden een ledenvergadering wensen, zal het Hoofdbestuur deze bijeenroepen nadat het heeft 

kunnen constateren, dat zulks inderdaad de wens is van die leden. De bedoelde leden verzorgen zelf de teksten, 

die met de oproep dienen te worden meegezonden.  

 

Orde der vergadering 

Artikel 21. 

1. De voorzitter van het Hoofdbestuur heeft de leiding van een algemene ledenvergadering of wijst een voorzitter 

aan. 

2. De ledenvergadering wordt gehouden in overeenstemming met het bepaalde in de Statuten en dit Reglement. 

 

De jaarvergadering 

Artikel 22. 

1. De jaarvergadering onderscheidt zich slechts van een gewone Algemene Ledenvergadering in de volgende 

punten: 

a. het jaarverslag. 

b. het financiële verslag. 

c. de voornemens van het hoofdbestuur voor het komende verenigingsjaar. 

d. de begroting voor het komende verenigingsjaar.                                                                  

2. In afwijking van het gestelde onder art. 20 lid 1 van dit Reglement zal de agenda voor de jaarvergadering 

tenminste 30 dagen tevoren worden verzonden zo mogelijk aan de leden persoonlijk en gepubliceerd via de 

website en voorzien van een duidelijke toelichting op de agendapunten. 

3. In de jaren waarin de verkiezing van een nieuw “dagelijks bestuur” noodzakelijk is, kan deze worden gehouden 

op de jaarvergadering onder het agendapunt “buitengewone onderwerpen”, waarbij het “jaarverslag” en 

“financiële verslag” van het aftredend bestuur zal worden behandeld alvorens de verkiezingen worden ingeleid.  

 

Hoofdstuk 7. Financiën. 

Geldmiddelen 

Artikel 23. 
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1. De contributie der leden wordt op de jaarvergadering vastgesteld via een besluit der aanwezig leden op voorstel 

van het Hoofdbestuur. 

2. Boven de in lid 1 genoemde bedragen kan het Hoofdbestuur beslissen, dat aan bepaalde groepen leden extra 

heffingen worden opgelegd in verband met extra uitgaven, die aan hen of voornamelijk aan hen ten goede komen. 

In dat geval zal het Hoofdbestuur, via de betrokken afdelingsbesturen, overleg plegen met die leden alvorens 

daarover te beslissen.                                                                                

3. Contributie en extra heffingen zullen op een door het Hoofdbestuur bepaalde wijze en tijdstip moeten worden 

voldaan.  

 

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen. 

Communicatiemiddelen 

Artikel 24. 

1. Als de middelen het toelaten zal een verenigingblad worden uitgegeven en/of een website worden ingericht 

onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur.  

2. Het Hoofdbestuur kan bijdragen van leden weigeren, indien deze naar haar mening de reputatie of het belang der 

vereniging schaden, van welke beslissing zo spoedig mogelijk kennis wordt gegeven aan de inzender. Beroep 

tegen deze beslissing is niet mogelijk. 

Officiële mededelingen 

Artikel 25. 

Opneming in de website van een officiële mededeling geldt als voldoende mededeling aan de leden.  

 

Interpretatie 

Artikel 26. 

1. In gevallen van onduidelijkheid van het Huishoudelijk Reglement beslist het Hoofdbestuur met gewone 

meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

2. Indien de stemmen over een interpretatie staken, is de stem van de voorzitter van het Hoofdbestuur beslissend.  


