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HUISHOUDELIJK REGLEMENT s.v. "D.W.O." 
 
Artikel 1. 
 
NAAM EN ZETEL 
 
1. De vereniging is genaamd: DOOR WILSKRACHT ONTSTAAN (D.W.O.) en is opgericht op één 

september negentienhonderdnegenendertig. Zij heeft haar zetel in Zoetermeer. 
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 

40409430. 
 
Artikel 2. 
 
VERENIGINGSKLEUREN 
 
1. Het kleurmerk van de vereniging is BLAUW en WIT 
2. Het sporttenue bestaat uit: 
Shirt : overwegend wit met embleem; 
Broek : overwegend blauw; 
Kousen : blauw of wit. 
 
Artikel 3. 
 
DOEL 
 
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport in al zijn 

verschijningsvormen,  met uitzondering van beroepssport. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van: 
 

a. het lidmaatschap van erkende organisaties zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond (de KNVB); 
b. deel te nemen aan de door die organisaties georganiseerde of goedgekeurde competities en 
serie-wedstrijden; 
c. oefeningen en wedstrijden te doen houden; 
d. evenementen op het gebied van sport te organiseren; 
e. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden. 

 
Artikel 4. 
 
LEDEN 
 
1. De vereniging bestaat uit: 

a. Spelende leden; 
b. Ondersteunende leden; 
c. Erevoorzitters en ereleden; 
d. Leden van verdienste; 
e. Vrijwilligers (onbezoldigd). 

2. Spelende leden zijn zij, die jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde contributie 
betalen en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen. 

3. Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door 
het bestuur zijn toegelaten. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld. Ondersteunende leden zijn niet gerechtigd tot deelneming aan oefeningen en 
wedstrijden. 

4. Erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het Bestuur of tenminste tien 
stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd; 

5. Vrijwilligers zijn zij die zich zonder daarvoor enige vergoeding krijgen inzetten in dienst van de 
vereniging. 
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6. Het lidmaatschap wordt verkregen door het invullen van een aanmeldingsformulier, na 
goedkeuring van het Bestuur. Het Bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte 
gegevens door duidelijke bewijzen worden gestaafd. Het Bestuur zal iedere aanmelding 
bekendmaken. 

7. Ingeval van niet-toelating door het Bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de 
eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten. 

 
Artikel 5. 
 
 
VERPLICHTINGEN 
 
1. De leden zijn verplicht: 

a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het Bestuur, de 
algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven; 

b. De statuten en reglementen van de organisaties, waarbij de vereniging is aangesloten, de 
besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te 
leven; 

c. De belangen van de vereniging, van de bij aangesloten organisaties en van de sport in het 
algemeen niet te schaden. 

2. Behalve de in dit huishoudelijk reglement en statuten vermelde verplichtingen kunnen door de 
vereniging aan de leden overige verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming 
van de algemene vergadering. 

3. In het belang van het doel, waarvoor de vereniging is opgericht én daarmede in het belang van de 
leden, zijn de leden verplicht  verenigingstaken te verrichten. De algemene vergadering  stelt op 
voordracht van het Bestuur vast welke taken voor het goed functioneren van de vereniging 
verplichtend aan de leden kunnen worden opgelegd. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om tot 
daadwerkelijke uitvoering van de verplichting van deze door de algemene vergadering 
vastgestelde taken over te gaan en leden te verplichten de aangewezen taken te verrichten; 

4. De verplichting zoals benoemd onder lid 3 kan worden afgekocht door het betalen van een 
vrijwilligersvergoeding waarvan de hoogte, op voorstel van het Bestuur, door de algemene 
vergadering  wordt vastgesteld. 

 
Artikel 6. 
 
EINDE LIDMAATSCHAP 
 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. Overlijden; 
b. Schriftelijke opzegging aan de algemeen secretaris van de vereniging, met inachtneming van 

een opzegtermijn van één maand vóór het verstrijken van het verenigingsjaar; 
c. Vanwege door het Bestuur opgelegd royement; 
d. Opzegging door een organisatie, waarbij de vereniging is aangesloten, van het individuele 

lidmaatschap. 
2. Ingeval van royement zoals bedoeld onder lid 1 sub c kan betrokkene in beroep gaan bij de 

algemene vergadering. 
 
Artikel 7. 
 
STRAFFEN 
 
1. Straffen: 

a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten, in strijd  met de statuten, reglementen 
en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging 
worden geschaad; 

b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten, in strijd met de spelregels, alsmede met de 
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van sportorganisaties of dat de belangen 
van sportorganisaties, waarbij de vereniging is aangesloten, schaadt. 

2. Het  Bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel,  
de volgende straffen op te leggen: 
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a. Berisping (schriftelijk); 
b. Geldboete; 
c. Schorsing; 
d. Royement. 

3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twaalf  maanden worden opgelegd. Gedurende 
de periode, dat een lid is geschorst, worden de aan het lidmaatschap verbonden rechten ontzegd. 

 
Artikel 8. 
 
GELDMIDDELEN 
 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. Contributie van de leden; 
b. Ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; 
c. Subsidies, giften en andere inkomsten. 

 
Artikel 9. 
 
CONTRIBUTIE 
 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 

vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een 
verschillende bijdrage betalen. 

De verschillende categorieën zijn: 
a. Senioren; 
b. A-junioren; 
c. B-junioren; 
d. C-junioren; 
e. D-pupillen; 
f. E-pupillen; 
g. F-pupillen; 
h. Mini-pupillen; 
i. G-voetbal; 
j. Kabouter voetbal 
k. 45+ voetbal 
l. Ondersteunende leden (niet spelend). 

2. Erevoorzitters, ereleden en  leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. 
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin  de 

contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 
4. Behoudens bij verkregen toestemming van de penningmeester  wordt de contributie per jaar bij 

vooruitbetaling geïnd. 
5. Ieder derde  lid van de vereniging uit een zelfde gezin betaalt vijftig procent van het 

contributiebedrag, welk anders voldaan had moeten worden. Deze regeling vervalt bij bereiken 
van de achttienjarige leeftijd. 

6. Ieder vierde, vijfde,zesde  enz. lid van de vereniging uit een zelfde gezin of leefeenheid heeft 
vrijstelling van contributie. Deze regeling vervalt bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd. 

7. Een nieuw lid betaalt, behalve de contributie, een door het Bestuur vast te leggen inschrijfgeld. 
 
Artikel 10. 
 
RECHTEN EN PLICHTEN 
 
1. Alle leden zijn bij het Bestuur gerechtigd tot het indienen van voorstellen, klachten of anderszins; 

het Bestuur is verplicht deze in behandeling te nemen en daarover zijn mening te kennen te 
geven. 

2. De leden zijn verplicht adreswijzigingen, ook welke van tijdelijke aard zijn, binnen zeven dagen 
schriftelijk aan het algemeen secretariaat op te geven. 

3. Boetes door de KNVB vastgesteld en aan leden en/of teams opgelegd moeten door die leden c.q. 
teams zelf worden betaald. 

4. De leden zijn verplicht zich te onthouden van daden of uitlatingen, welke in de ruimste zin des 
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woord afbreuk aan de vereniging kunnen doen. 
5. Leden zijn verplicht de door hen aan de vereniging toegebrachte schade, zowel materieel als 

financieel, die is ontstaan door hun handelen dan wel onder hun verantwoordelijkheid, te 
vergoeden door het betalen van een door het Bestuur vast te stellen vergoeding. 

 
Artikel 11. 
 
HET BESTUUR 
 
1. Het bestuur bestaat uit personen van achttien jaar en ouder. Het aantal personen bedraagt 

tenminste vijf , waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de 
algemene vergadering in functie worden gekozen. 

2. Ten aanzien van kandidaatstellingen geldt dat: 
a. Bestuursleden kandidaat worden gesteld door het Bestuur of door tenminste drie  

stemgerechtigde leden; 
b. Aan een kandidaatstelling een bindend karakter kan worden ontnomen door een met 

tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
vergadering; 

c. Uiterlijk één week voor de algemene vergadering de kandidaatstellingen van de zijde van de 
leden bij de algemeen secretaris moeten zijn ingediend. Hiertoe is vereist een door de 
kandidaat getekende bereidverklaring met vermelding van de functie, dan wel de persoon 
tegen wie betrokkene zich kandidaat stelt, alsmede een door tenminste drie stemgerechtigde 
leden getekend voorstel. De handtekeningen dienen vergezeld te zijn van duidelijk leesbare  
namen. 

d. Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de 
door het Bestuur gestelde kandidaat als gekozen. 

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur, in onderling 
overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan mededeling aan alle leden. 

4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak. 

5. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. 
6. Het Bestuur kan tevens een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede 

penningmeester benoemen. 
7. Ieder bestuurslid treedt na drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het Bestuur aan de 

leden bekend gemaakt rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
8. Het Bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a.   Door het beëindigen van het lidmaatschap; 
b. Door het (tussentijds) bedanken als bestuurslid. 

9. Bij een tussentijdse bestuursvacature kan door het Bestuur een plaatsvervanger worden 
aangewezen, die zitting heeft in het Bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het 
nieuwe bestuurslid zal aftreden op het moment dat zijn voorganger volgens rooster zou zijn  
afgetreden. 

10. Het tussentijds bedanken van bestuursleden dient schriftelijk te geschieden bij de voorzitter; de 
voorzitter bij de secretaris. Van tussentijds aftreden wordt onmiddellijk mededeling gedaan aan 
leden van de vereniging onder vermelding op welke wijze in de vacature wordt voorzien. 

11. Het Bestuur kan taakomschrijvingen vaststellen ten behoeve van functies al dan niet als 
onderdeel van een door het Bestuur ingestelde commissie en/of werkgroep. 

 
Artikel 12. 
 
DE VOORZITTER 
 
1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. 
2. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. 
3. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere 

regelingen en bepalingen. 
4. Hij is bevoegd om, zo nodig, een ieder die zich ter vergadering naar zijn oordeel misdraagt, het 

verdere bijwonen van de vergadering te ontzeggen. 
5. Hij kan de vergaderingen bijwonen van de ingestelde commissies, dan wel zich laten 

vertegenwoordigen, waarbij hij een adviserende stem heeft. 
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6. Belangrijke correspondentie, stukken en financiële verbintenissen dienen mede door hem te 
worden ondertekend. 

7. De voorzitter heeft mandaat van de algemene ledenvergadering tot het sluiten en wijzigen van 
arbeidsovereenkomsten. 

8. Notulen, jaarverslagen, begrotingen en andere belangrijke stukken worden mede door hem 
ondertekend. 

9. Hij pleegt overleg met de secretaris inzake het opstellen van de agenda voor de te houden 
bestuursvergaderingen. 

 
Artikel 13. 
 
DE (ALGEMEEN) SECRETARIS 
 
1. De (algemeen) secretaris voert de algemene correspondentie en houdt daarvan afschrift. Hij 

zorgt, dat belangrijke stukken, welke betrekking hebben op hetgeen in een vergadering zal 
worden behandeld, in die vergadering aanwezig zijn  en tijdig ter kennis komen van betrokkenen. 

2. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenregister, voor het opstellen van de notulen 
van de algemene jaarvergaderingen, alsmede van de vergaderingen van het Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur. 

3. Hij draagt zorg voor het samenstellen van het jaarverslag. 
4. Belangrijke correspondentie behoeven de medeondertekening van de secretaris. 
5. Hij draagt zorg, dat bestuursbesluiten ter kennis van de leden worden gebracht. 
6. Hij heeft het beheer over het verenigingsarchief. 
 
 Artikel 14. 
 
DE PENNINGMEESTER 
 
1. De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de geldmiddelen van de vereniging en zorgt 

voor de administratie daarvan. 
2. Hij is daarbij gehouden de aanwijzingen van het Bestuur en de voorschriften door of van 

organisaties, waarbij de vereniging is aangesloten, in acht te nemen. 
3. Hij is verantwoordelijk voor de invordering van de contributie en andere baten. 
4. Hij stelt het jaarlijks financieel verslag en de begroting op. 
5. Financiële verbintenissen met derden behoeven de medeondertekening van de penningmeester. 
6. Van iedere uitgave zal hij een bewijsstuk vorderen. 
7. Van het financiële gedeelte van de vereniging zal hij archief bijhouden en het in zijn beheer 

houden. 
 
Artikel 15. 
 
COMMISSIES 
 
1. Commissies worden ingesteld door het Bestuur met uitzondering van de kascontrolecommissie 

die ingesteld wordt door de algemene vergadering. 
2. Bij het instellen van een commissie bepaalt het Bestuur op hoofdlijnen de doelen, taken en 

verantwoordelijkheden van de commissie. 
3. Het Bestuur benoemt leden van door haar ingestelde commissies. 
4. De commissie stelt een reglement vast, dat de goedkeuring behoeft van het Bestuur. 
5. De commissies werken zelfstandig, doch zijn gehouden belangrijke besluiten en bepalingen aan 

het Bestuur ter goedkeuring voor te leggen, zoals de jaarlijks bij het Bestuur in te dienen 
begroting. 

6. Commissies stellen een jaarverslag op dat ter kennisneming aan de algemene vergadering wordt 
gezonden., 

7. Bij onderwerpen, welke voor meerdere commissies van belang kunnen zijn, vindt allereerst 
vooroverleg plaats, alvorens tot een definitieve beslissing te komen. Bij geschillen wordt een en 
ander aan het Bestuur voorgelegd. 
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Artikel 16. 
 
KASCONTROLECOMMISSIE 
 
1. De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. 
2. Vanwege een onverenigbaar belang mogen in de kascontrolecommissie geen bestuursleden dan 

wel leden van enige andere commissie zitting hebben. 
3. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn terstond herkiesbaar. 
4. De kascontrolecommissie zal één maal per kalenderjaar de boekhouding van de penningmeester 

controleren en binnen veertien dagen na het tussentijds aftreden van de penningmeester. 
5. Op verzoek van het Bestuur kan eveneens incidenteel controle op een door haar gewenst tijdstip 

plaatsvinden. 
6. Op verzoek van de kascontrolecommissie, na instemming van het Bestuur, kan eveneens 

incidenteel controle plaatsvinden. 
7. Van iedere gehouden controle maakt de kascontrolecommissie een verslag op en doet daarvan 

tijdens de eerstvolgende algemene vergadering verslag. Na een tussentijdse controle kan de 
kascontrolecommissie aanbevelingen uitbrengen aan het Bestuur, en  de kascontrolecommissie 
maakt deze tevens bekend aan de leden van de vereniging. 

8. Het Bestuur zal de leden en de kascontrolecommissie ervan in kennis stellen of de 
aanbevelingen, al dan niet volledig, zijn overgenomen. 

 
Artikel 17. 
 
KANTINECOMMISSIE 
 
1. De kantinecommissie bestaat tenminste uit drie leden. 
2. De beheerder, die deel uitmaakt van de kantinecommissie, is belast met de exploitatie van de 

kantine. 
3. De kantinecommissie is gehouden tenminste éénmaal per kwartaal rekening en verantwoording af 

te leggen aan het Bestuur. 
4. Zij draagt zorg voor een zo effectief en economisch mogelijke exploitatie van de kantine, na 

overleg met, en volgens de richtlijnen van, het Bestuur. 
5. De administrateur van de kantine kan deel uitmaken van de kantinecommissie, doch dit is niet 

noodzakelijk. Hij brengt wel tenminste éénmaal per twee maanden verslag uit aan de 
kantinecommissie. 

6. De boekhouding dient volledig te zijn en te worden aangeboden aan de kascontrolecommissie als 
daarom wordt gevraagd. 

7. Alle rekeningen, de kantine betreffende, worden ondertekend door de voorzitter van de 
kantinecommissie of diens vervanger belast met de inkoop der goederen. 

8. Éénmaal per week worden de kantine-inkomsten, bij gelijktijdig overleggen van een exploitatiebon 
met weeknummer, overgeboekt op de rekening van de penningmeester. Er mogen geen 
rekeningen met derden van de kantine-inkomsten worden vereffend. 

 
Artikel 18. 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
 
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden: 

a. Tenminste negen keer per verenigingsjaar, zo mogelijk maandelijks; 
b. Op verzoek van de voorzitter; 
c. Op verzoek van tenminste drie bestuursleden; 
d. Op verzoek van tenminste tien leden van de vereniging. 

2. De onder c. en d. van lid 1 van dit artikel genoemden zijn verplicht bij het in te dienen verzoek 
schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven. Aan een onder c. en d. van het vorig lid 
bedoeld verzoek dient door het Bestuur binnen tien dagen gevolg te worden gegeven. 

3. De vergaderingen zijn van kracht, wanneer méér dan de helft van het aantal bestuursleden 
aanwezig is. 

4. Van de tijdens de bestuursvergadering besproken onderwerpen worden notulen gemaakt, die de 
eerstvolgende vergadering ter vaststelling worden aangeboden en na goedkeuring door het 
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Bestuur, door de voorzitter en de secretaris of diens plaatsvervanger worden ondertekend. 
5. Bestuursbesluiten, voor zover naar oordeel van het Bestuur relevant en geen betrekking 

hebbende op vertrouwelijke en/of (privacy)gevoelige informatie, worden aan de leden van de 
vereniging bekendgemaakt. 

 
 
 
 
Artikel 19. 
 
VERGADERINGEN DAGELIJKS BESTUUR 
 
1. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden naar behoefte gehouden en zijn van kracht, 

wanneer tenminste twee  leden daarvan aanwezig zijn. 
2. Het Dagelijks Bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die, welke 

worden opgedragen door het Bestuur. 
3. Het Dagelijks Bestuur deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende 

bestuursvergadering mede. 
4. Van het tijdens de Dagelijks Bestuursvergaderingen besproken onderwerpen worden notulen 

opgemaakt en doorgegeven aan het Bestuur. 
 
Artikel 20. 
 
BESLUITVORMING BESTUUR 
 
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het Bestuur een besluit heeft genomen, is 

beslissend. 
2. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. 
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde oordeel daarvan de 

juistheid betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid 
anders wensen. 

5. Een stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken mondeling. 
 
Artikel 21. 
 
VERGADERINGEN COMMISSIES 
 
1. De commissievergaderingen worden naar behoefte gehouden en zijn van kracht, indien tenminste 

de helft van het aantal commissieleden aanwezig is. 
2. Elke commissie behandelt de zaken, waarvoor haar opdracht is verleend. 
3. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt en ter informatie aan het Bestuur verstrekt. 
 
Artikel 22. 
 
ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 

Wet of statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks worden er twee algemene vergaderingen gehouden: 

a. Een gewone algemene vergadering; 
b. Een financiële vergadering. 

3. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de maand mei of juni van het lopende 
seizoen.  

De agenda bevat onder meer: 
a. Vaststelling van de notulen van de vorige vergaderingen, zowel die van de gewone 

vergadering als die van de financiële vergadering; 
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b. Jaarverslag van de secretaris; 
c. Financieel tussenoverzicht van de penningmeester; 
d. Vaststelling begroting voor het komende seizoen;  
e. Vaststelling van de contributie;  
f. Verkiezing bestuursleden; 
g. Verslaggeving diverse ingestelde commissies; 
h. Rondvraag 

4. De financiële vergadering wordt gehouden in de maand oktober of november na het verstrijken 
van het verenigingsjaar. 

De agenda van deze vergadering bevat onder meer: 
a. Jaarverslag van de penningmeester; 
b. Verslag van de kascontrolecommissie, inclusief een voorstel tot het al dan niet dechargeren 

van het Bestuur voor het gevoerde financiële beleid; 
c. Verkiezing van de leden van de kascontrolecommissie; 
d. Rondvraag. 

5. Alle overige agendapunten dienen middels een korte omschrijving over het te behandelen 
onderwerp te worden geagendeerd. 

6. Andere algemene vergaderingen worden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk acht gehouden. 
7. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het Bestuur, met inachtneming van 

een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een 
kennisgeving aan alle leden onder gelijktijdige vermelding van de agenda. 

8. Relevante documenten voor de algemene vergadering dienen tenminste tien dagen voor de 
vergadering beschikbaar te zijn. 

9. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd 
tot het uitbrengen van één-tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van 
een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek 
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf een algemene 
vergadering bijeenroepen overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door plaatsing van een 
advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. 

 
Artikel 23. 
 
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
1. Het Bestuur en alle leden (artikel 4 huishoudelijk reglement) hebben toegang tot de algemene 

vergadering en financiële vergadering en hebben daarin één stem. 
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat 

echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of 

aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 
4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits 

met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, 
terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 
6. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de 

voorzitter. 
7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist 

bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

8. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de 
meeste of zo nodig, de meeste en de op één na meeste stemmen op zich heeft verzameld. Bij 
herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij een herstemming  de stemmen 
staken, beslist het lot. 

9. Indien iemand niet in herstemming wil komen, vindt een nieuwe vrije stemming plaats; indien een 
gekozene alsnog voor de benoeming bedankt, moet eveneens een nieuwe vrije stemming 
plaatshebben. 

10. Voor de schriftelijke stemming in een algemene vergadering benoemt de voorzitter een 
stembureau, bestaande uit drie leden, die de leeftijd van achttien hebben bereikt en geen deel 
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uitmaken van het Bestuur. Dat stembureau wordt belast met de vaststelling van het stemresultaat 
en met de bekendmaking van de uitslag der stemming. Alvorens de stembiljetten te openen en de 
uitslag bekend te maken, dient het stembureau zich ervan te overtuigen, dat het aantal 
ingeleverde stembiljetten en  de door het Bestuur via het stembureau verstrekte stembiljetten, 
gelijk is aan dat van de aanwezige stemgerechtigden en de presentielijst getekend hebbende 
leden. 

11. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
a. Blanco zijn; 
b. Ondertekend zijn; 
c. Onleesbaar zijn; 
d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
e. De naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is; 
f. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld; 
h. Niet door het Bestuur zijn verstrekt. 

12. Stemmen uitgebracht door middel van stembiljetten, welke van onwaarde zijn, worden beschouwd 
als niet te zijn uitgebracht en worden derhalve afgetrokken van het aantal der ingeleverde 
stembiljetten. 

13. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is 
beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud 
van het genomen besluit eveneens beslissend. 

14. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, 
dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid van de  vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

15. Over alle voorstellen wordt gestemd naar volgorde van indiening, tenzij de voorzitter van mening 
is, dat een later ingediend voorstel van verdere strekking is dan een vorige, in welk geval het 
voorstel met de verste strekking het eerst in stemming wordt gebracht. 

 
Artikel 24. 
 
LEIDING ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of zijn 

plaatsvervanger. 
2. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het Bestuur aan te 

wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, 
dan kiest de algemene vergadering zelf een voorzitter. 

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een door het Bestuur 
aangewezen persoon, notulen gemaakt. 

4. De beschikbaarheid van de notulen wordt bekendgemaakt en op aanvraag bij de secretaris ter 
kennis van leden gebracht. 

5. De notulen worden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld. 
 
Artikel 25. 
 
WIJZIGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat in die vergadering wijziging van 
het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld. 

2. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
3. Tenminste veertien dagen vóór die vergadering wordt een afschrift van het huishoudelijk 

reglement met daarin de voorgestelde wijzigingen op een daartoe geschikte plaats voor de leden 
ter inzage gelegd. Bovendien wordt het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement  
tenminste veertien dagen vóór de vergadering bekendgemaakt en wordt aan de leden op 
aanvraag bij de secretaris een afschrift hiervan toegezonden. 

4. Een besluit tot wijzigen van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee / derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 
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5. Het besluit van de algemene vergadering wordt bekendgemaakt. 
6. De wijziging van het huishoudelijk reglement treedt terstond na aanneming door de algemene 

vergadering in werking. De gewijzigde bepalingen zullen op hetzelfde moment buiten werking 
treden. 

 
Artikel 26. 
 
VERSTREKKING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
1. Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de officiële website van de vereniging. 
 
Artikel 27. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
1. Het Bestuur kan voor haar leden een onderscheidingsteken kiezen, dat bij officiële gelegenheden 

kan worden gedragen. 
2. Indien in de Statuten  wordt gesproken over cluborgaan wordt hier in elk geval onder verstaan de 

officiële website welke onder direct beheer staat van de vereniging. Indien in dit orgaan 
oproepingen voor alle leden zijn opgenomen, wordt geacht, dat van deze oproeping kennis is 
genomen. Een lid kan zich bij enig verzuim niet beroepen op het niet kennis hebben genomen van 
hetgeen op de website gepubliceerd staat.  

3. Bekendmakingen aan de leden geschieden in principe via de officiële website met uitzondering 
van stukken niet zijnde de agenda, voor de algemene ledenvergadering die bij de vereniging 
worden neergelegd dan wel bij de secretaris kunnen worden opgevraagd.  

4. Ieder lid wordt geacht naast de bepalingen van de statuten, ook die van het huishoudelijk 
reglement, alsmede alle overige wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels te 
kennen en verplicht zich tot naleving van deze bepalingen; 

5. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 
 
 
ALDUS VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING WELKE WERD GEHOUDEN OP 
28 JUNI 2011 
 

Namens het Bestuur,  
J.M. VAN DE VEN–SIKKING - voorzitter 
A. DE WIT–VAN DOMMELEN - secretaris 
F.W.J. VAN MUNNEN - penningmeester 


