
 

Heden, de eenentwintigste december negentienhonderd negentig, verscheen voor mij, 

Henricus Johannes Cornelis Maria Stokkermans, notaris ter standplaats Utrecht: 
 

de heer Ernst Ludwig Grothe, geboren te Vorden op zes april negentienhonderd 
negenenvijftig, maatschappelijk werker, wonende te Utrecht, Braziliëdreef 84, volgens zijn 

verklaring ten deze handelende: 

 
a. in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur van de sportvereniging “Sporting ‘70”, 

gevestigd te Utrecht; 
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Johannes Leonardus Maria Hattink, geboren te 

Utrecht op twaalf juli negentienhonderd achtenvijftig, districtsmanager, wonende te Houten, 
Tiendhoeve 20, die deze volmacht heeft verstrekt in zijn hoedanigheid van voorzitter van het 

bestuur van voornoemde vereniging, en als zodanig de vereniging “Sporting ‘70” te 

navolgender zake rechtsgeldig vertegenwoordigende ter uitvoering van na te melden besluit 
van de algemene ledenvergadering; blijkende van vorenbedoelde lastgeving uit een 

onderhandse akte van volmacht welke, voor de vasthechting aan deze minuut, op de bij de 
wet voorgeschreven wijze is voor echt erkend.  

 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: 
dat in de algemene ledenvergadering van de hiervoor genoemde vereniging de dato 

eenendertig mei negentienhonderd negentig is besloten tot wijziging van de statuten, zoals 
die hierna zullen worden vastgesteld; 

dat van voormeld besluit blijkt uit een getekend exemplaar van de notulen van die 
ledenvergadering, hetwelk aan de onderhavige akte is gehecht. 

 

Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de hiervoor 
genoemde vereniging vast te stellen als volgt: 

 
NAAM 

Artikel 1. 

De naam van de sportvereniging is Sporting ’70. 
De vereniging is gevestigd te Utrecht. 

 
DOEL 

Artikel 2. 

De vereniging stelt zich ten doel om met bescherming der godsdienstige en/of zedelijke 
belangen van haar leden de vrije tijdsbesteding in het algemeen te bevorderen en te 

stimuleren en in het bijzonder dit te bewerkstelligen door het beoefenen van sport en spel in 
de meest ruime zin. 

 
MIDDELEN 

Artikel 3. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het geven van oefengelegenheid; 

b. deelname aan competitie en andere wedstrijden; 
c. team- en andere bijeenkomsten; 

d. het geven van voorlichting omtrent recreatie, welke zij krachtens haar doelstelling en haar 

daadwerkelijk beleid tot haar werkterrein rekent;  
e. alle andere wettige middelen welke kunnen dienen tot verrijking en uitdieping van het 

gestelde doel. 
 

DUUR 
Artikel 4. 

Te rekenen vanaf twee december negentienhonderd zeventig is de duur van de 

sportvereniging vastgesteld voor een tijdvak van negenentwintig (29) jaar en elf (11) 
maanden, derhalve eindigend op een november tweeduizend, behoudens verlenging voor 

SV  SPORTING ’ 70  
S T A T U T E N  



SV  SPORTING ’ 70  
pagina 2 

  
 

een gelijk tijdvak, indien 2 niet minstens drie (3) maanden voor de beëindiging ervan in een 

algemene ledenvergadering van de sportvereniging anders wordt besloten. 

 
VERENIGINGSJAAR 

Artikel 5. 
Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni. 

 

GELDMIDDELEN 
Artikel 6. 

De geldmiddelen bestaan uit: 
a. contributies; 

b. recettes; 
c. donaties en andere, casu quo toevallige inkomsten. 

 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 7. 

Leden van de vereniging kunnen zijn , zij die zich accoord kunnen verklaren met deze 
statuten en het huishoudelijk reglement en zich bereid verklaren aan hun 

kontributieverplichting te zullen voldoen. 

 
VERKRIJGING LIDMAATSCHAP 

Artikel 8. 
Het lidmaatschap wordt verkregen door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.  

 
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 

Artikel 9. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele verenigingsjaar. Beëindiging ervan kan 
plaats vinden door schriftelijke opzegging minstens een maand voor het einde van het 

verenigingsjaar. Beëindiging vindt ook plaats door ontzetting (royement) door het bestuur in 
de gevallen in artikel 10 bepaald, of door overlijden.  

 

STRAFFEN 
Artikel 10. 

1a.In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de 
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de 

belangen van de vereniging worden geschaad. 
1b.Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, 

alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bonden waarbij 

de vereniging is aangesloten, of waardoor de belangen van deze bonden worden geschaad. 
2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtreding als bedoeld in lid 1, de volgende 

straffen op te leggen: 
2a. berisping; 

2b. ontneming van de uitoefening van het recht om te oefenen en te spelen in 

wedstrijdverband, voor een bepaalde tijd; 
2c. boete; 

2d. schorsing; 
2e. ontzetting (royement). 

3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende 

de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene 
ledenvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien 

gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen 
worden ontzegd. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand, nadat het besluit tot 

schorsing hem is meegedeeld, in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die in 
haar eerstvolgende vergadering met 
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 meerderheid beslist. 

4a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in 

in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging 
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

4b. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten 
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van 

redenen, in kennis gesteld. 

4c. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in 
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering die in haar eerstvolgende vergadering 

beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien 
verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. 
 

INRICHTING. 

Artikel 11. 
1. De organen van de vereniging zijn: de algemene ledenvergadering, zijnde het hoogste 

orgaan van de vereniging, het bestuur, het dagelijks bestuur alsmede alle overige personen 
en commisies die krachtens de statuten en/of het huishoudelijk reglement door de algemene 

ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

2. De organen als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
 

BESTUURSVERKIEZING 
Artikel 12. 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, samen vormend het 
dagelijks bestuur van de sportvereniging en gekozen door de algemene ledenvergadering, 

alsmede eventueel andere bestuursleden met bijzondere taken, eveneens gekozen door de 

algemene ledenvergadering. De bestuursleden moeten minstens de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt. 

 
VERGADERINGEN 

Artikel 13. 

De vereniging kent: 
a. algemene ledenvergaderingen; 

b. ledenvergaderingen; 
c. bestuursvergaderingen en andere vergaderingen, een en ander nader te regelen in het 

huishoudelijk reglement. 
Twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De wijze van 

agendering wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bestuur komt minstens  

zes maal per jaar bijeen, en verder zo vaak minstens twee bestuursleden dit nodig achten. 
 

Het bestuur heeft voornamelijk tot taak: 
a. het geven van bestuurlijke en organisatorische leiding aan de sportvereniging en het 

stimuleren en activeren van alle onderdelen, waaruit de sportvereniging bestaat; 

b. het maken van een jaarlijkse algemene begroting voor de sportvereniging en na 
goedkeuring ervan door de algemene ledenvergadering, te zorgen voor een goede bewaking 

ervan;  
c. het verrichten van al die financiële beheersdaden, welke voor een goed functioneren van 

de vereniging en een juist verloop van haar activiteiten en werkzaamheden noodzakelijk 

zijn; 
d. de beslissing tot al dan niet toelating van belangstellenden voor het lidmaatschap van de 

sportvereniging met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in deze statuten en het 
huishoudelijk reglement; 

e. het vaststellen van een ontwerp-rekening en verantwoording jaarlijks ten genoege van de 
algemene ledenvergadering; 
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f. het in spoedeisende gevallen nemen van besluiten, waartoe de algemene 

ledenvergadering bevoegd is, welke besluiten van kracht blijven tot de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering. 
Het dagelijks bestuur komt zo dikwijls bijeen als dit nodig geacht wordt, ter voorbereiding 

van de bestuursvergaderingen. Het dagelijks bestuur treedt tevens op als 
korrectiecommissie in gevallen van verstoring van de orde in de vereniging. Bij 

besluitvorming in deze gevallen of een uitspraak telt de stem van de voorzitter zonodig 

dubbel. 
 

STEMRECHT 
Artikel 14. 

Stemrecht hebben alle leden vanaf de leeftijd van vijftien jaar en één van de ouders of 
wettelijk vertegenwoordigers van leden jonger dan vijftien jaar. Het is niet mogelijk meer 

dan een stem tegelijk uit te brengen tenzij men schriftelijk gemachtigd is door een andere 

stemgerechtigde om voor deze zijn of haar stem uit te brengen. Men kan niet door meer dan 
een stemgerechtigde gemachtigd worden. 

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Alle besluiten over 
personen en zaken worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen, tenzij dit elders in de statuten anders is bepaald. Bij schriftelijke stemming dient 

een stemmencommissie, bestaande uit drie personen, door de voorzitter uit de vergadering 
te worden benoemd. Indien over bestuurlijke kandidaten moet worden gestemd en bij de 

eerste stemming is niet de volstrekte meerderheid behaald, dan wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste en 

op een na meeste stemmen hebben verenigd. Bij deze tweede stemming is het grootste 
aantal stemmen beslissend. Bij staken van stemmen heeft die kandidaat de voorkeur, die in 

eerste instantie de meeste stemmen had. Is dit aantal ook gelijk, dan beslist het lot. 

 
VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 15. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het kan één of meerdere 

zijner leden met vertegenwoordiging belasten. Indien tegenover derden van een door of 

namens de vereniging genomen besluit dient te blijken, is daartoe de handtekening van de 
voorzitter en de secretaris of hun respectievelijke plaatsvervangers voldoende. Betreft het 

financiële aangelegenheden, dan dient één der ondertekenaars de penningmeester of diens 
plaatsvervanger te zijn. 

 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

Artikel 16. 

Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden genomen in een algemene 
ledenvergadering van de sportvereniging. Hiervoor zijn tenminste twee/derde van de op 

deze vergadering uitgebrachte geldige stemmen vereist. De wijzigingen treden in werking 
nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 17. 

Nadere bepalingen omtrent de interne organisatie van de sportvereniging worden 
omschreven in een door de algemene ledenvergadering van de sportvereniging vast te 

stellen huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement dient de goedkeuring te 

hebben van de algemene ledenvergadering van de sportvereniging en wel met twee/derde 
meerderheid van de op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Het huishoudelijk 

reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met deze statuten. 
 

ONTBINDING 
Artikel 18. 
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Voor de ontbinding van de vereniging is vereist een daartoe strekkend besluit van de 

algemene ledenvergadering van de sportvereniging, genomen op een speciaal daarvoor 

belegde bijeenkomst, welke tenminste vier (4) weken tevoren dient te zijn uitgeschreven en 
waarop tenminste twee/derde van de geldige stemmen ten gunste van het betreffende 

ontbindingsvoorstel dient te zijn uitgebracht. 
Het besluit tot ontbinding wordt tevens geacht een besluit tot liquidatie te zijn. 

De algemene ledenvergadering benoemt tijdens de vergadering , waarop tot ontbinding 

wordt besloten, een commissie, welke met de afwikkeling van de liquidatie zal worden 
belast. De eigendommen en bezittingen van de vereniging zullen, nadat overeenkomstig de 

bepalingen van het burgerlijk wetboek aan de schulden en andere verplichtingen is voldaan, 
overeenkomstig de wil en mening van de in dit artikel genoemde vergadering een 

bestemming krijgen. 
 

NIET VOORZIEN. 

Artikel 19. 
In alle gevallen, waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur bij meerderheid van stemmen. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de 
eerstvolgende ledenvergadering. De ledenvergadering heeft de bevoegdheid te allen tijde 

een zodanig besluit te wijzigen of buiten werking te stellen.  

 
De comparant is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, in minuut. Verleden te Utrecht ten dage in het hoofd dezer vermeld. Na 
zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze 

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 comparant en mij, notaris, 

ondertekend. 
(Getekend): E.L. Grothe; H. Stokkermans. 


