Goedgekeurde tekst
wijziging van de Statuten
Sportvereniging Ludentes

Voorgelegd
op de
Algemene Leden Vergadering
op
17 december 2008.

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Ludentes, en is gevestigd te St. Odiliënberg, gemeente
Roerdalen.
DUUR
Artikel 2.
1. De vereniging is opgericht op twee mei negentienhonderd acht en zestig; is aangegaan voor onbepaalde tijd en staat ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer 40175279.
2. Het verenigingsjaar loopt van een juni tot en met een en dertig mei van het daaropvolgende jaar.
DOEL
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel het beoefenen van bal- en gymnastieksporten in het algemeen en het volleybal in het bijzonder.
Artikel 4.
Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn zoals:
a. Door het organiseren van trainingen en wedstrijden;
b. Door aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
c. Door het propageren van de sport.
LEDEN
Artikel 5.
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.
2. Gewone leden zijn zij, die voor een oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij, die op een oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens
de sporten in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
5. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van
een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
6. Ereleden kunnen tevens gewoon lid of ondersteunend lid zijn.
Artikel 6.
1. Als gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek in te dienen
bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Indien een lid niet tot de vereniging wordt
toegelaten stelt het bestuur de verzoeker daarvan schriftelijk met redenen omkleed per aangetekende brief op de hoogte. De verzoeker, die het niet eens is met de beslissing van het bestuur om
niet toegelaten te worden tot de vereniging, kan binnen één maand na verzending van de aangetekende brief zich tot de Commissie van Beroep wenden. De Commissie van Beroep hoort verzoeker en het bestuur en de Commissie van Beroep kan beslissen dat verzoeker alsnog als lid tot de
vereniging moet worden toegelaten.
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2. Ereleden kunnen op twee manieren worden benoemd. Of op voorstel van het bestuur of op voorstel van een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering.
3. Ondersteunend lid wordt men door het schriftelijk aan te melden bij het bestuur dat over de toelating beslist. De Algemene Vergadering stelt de minimale geldelijke bijdrage vast.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 7.
1. De leden hebben het recht deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten.
2. De leden zetten zich in om samen met andere leden de doelstellingen van de vereniging te bereiken. De leden houden rekening met het belang van andere leden en de vereniging.
3. De leden dienen de contributie te betalen, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
4. Leden zijn verplicht de aanwijzingen van trainers, coaches en bestuur op te volgen. De leden zijn
verplicht desgevraagd het bestuur alle inlichtingen te verschaffen, die het bestuur noodzakelijk
acht.
5. De rechten en plichten van leden kunnen bij Huishoudelijk Reglement nader bepaald worden.
DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Artikel 8.
1. Het bestuur is bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen tegen een lid dat handelt in strijd met
de lidmaatschapsverplichtingen of dat door zijn handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging en haar leden schaadt.
2. Het bestuur kan de volgende disciplinaire maatregelen opleggen:
a. Waarschuwing;
b. Berisping;
c. Geldboete;
d. Schorsing voor de duur van ten hoogste twee maanden;
e. Royement als lid.
3. Het bestuur kan de disciplinaire maatregelen geldboete, schorsing en royement ook voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van ten hoogste twee jaar. Het bestuur kan aan die voorwaardelijke
disciplinaire maatregelen naast de algemene voorwaarde dat het lid in de proeftijd niet meer in
strijd handelt met de lidmaatschapsverplichtingen en het belang van de vereniging en haar leden
niet meer schaadt, ook bijzondere voorwaarden verbinden die afgestemd zijn op de aard van de
schending en de aard van het te beschermen belang.
4. Een disciplinaire maatregel wordt door het bestuur schriftelijk met redenen omkleed per aangetekende brief meegedeeld.
5. Het lid dat het niet met een disciplinaire beslissing eens is, kan binnen één maand na verzending
van de aangetekende brief zich tot de Commissie van Beroep wenden en bezwaar maken tegen de
disciplinaire maatregel. De Commissie van Beroep hoort het lid en het bestuur.
6. De Commissie van Beroep beslist met redenen omkleed of het bestuur de disciplinaire maatregel
had mogen opleggen. Indien de Commissie tot het oordeel komt dat het bestuur de aangevochten
disciplinaire maatregel niet had mogen opleggen, brengt de Commissie een advies uit aan het bestuur hoe het geschil naar het oordeel van de Commissie afgehandeld dient te worden. Het bestuur
kan alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de Commissie van Beroep.
7. Gedurende de schorsing vervallen de rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap.
8. Een lid dat tegen de schorsing of royement bij de Commissie van Beroep bezwaar maakt, blijft geschorst, dan wel geroyeerd totdat de Commissie anders heeft beslist.
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid;
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b. Door opzegging door het lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
d. Door royement.
Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient vier weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.
Het bestuur kan een lid royeren wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen
of de besluiten van de vereniging, of de vereniging ernstig benadeelt.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage in het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie.

GELDMIDDELEN
Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van de gewone leden en de jeugdleden;
b. Bijdragen van ondersteunende leden;
c. Geldleningen;
d. Subsidies;
e. Sponsoring;
f. Schenkingen;
g. Erfenissen en legaten;
h. Incidentele baten.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
BESTUUR
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur benoemt uit
haar midden een penningmeester en secretaris.
4. De bestuursleden treden om de twee jaar af, met dien verstande dat de penningmeester en secretaris nooit gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren
van onroerende zaken, heeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 13.
1. Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening
en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur onder overlegging van een
door alle bestuursleden ondertekende balans en een staat van baten en lasten. Het bestuur is verplicht de aantekeningen betreffende vermogenstoestand van de vereniging en de balans en de staat
van baten en lasten tien jaar lang te bewaren.
2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaalde in artikel 14 lid 2, brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Zij heeft het recht op inzage van alle door haar gewenste stukken van de vereniging.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Artikel 14.
1. Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur nog een algemene ledenvergadering bijeenroepen en wel bij voorkeur in de maanden maart of april.
2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting, het
vaststellen van de contributie en het benoemen van de kascommissie van tenminste twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een
termijn van twee weken. De leden worden per brief of per electronische post opgeroepen aan de
algemene vergadering deel te nemen. Bij de oproep worden de agendapunten vermeld.
2. Wanneer een/tiende van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering een verzoek indient om een vergadering uit te roepen, is het bestuur verplicht deze bijeen te roepen. Deze vergadering wordt binnen vier weken na het verzoek gehouden. Wanneer er geen gevolg wordt gegeven
aan dit verzoek binnen veertien dagen, zullen de personen die om een vergadering verzochten de
vergadering zelf bijeen roepen.
Artikel 16.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. De gewone leden hebben stemrecht. De jeugdleden hebben alleen spreekrecht, maar geen stemrecht. De ouders van de jeugdleden hebben ook toegang tot de algemene vergadering. De ouders
van de jeugdleden hebben alleen spreekrecht, maar geen stemrecht.
3. Ereleden, die geen gewoon lid van de vereniging zijn, en ondersteunende leden hebben alleen
spreekrecht, maar geen stemrecht.
4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volsterkte meerderheid der stemmen heeft.
Heeft niemand de meerderheid verkregen, dan wordt er een tweede stemming gehouden tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij verkozen,
die bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen heeft.
7. Onder stemmen in deze Statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen, blanco en met naam van het lid ondertekende stemmen.
Artikel 17.
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een andere bestuurslid.
Artikel 18.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. De algemene vergadering benoemt deze commissies.
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COMMISSIE VAN BEROEP
Artikel 19.
In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een Commissie van Beroep, op voordracht
van het bestuur. De commissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af en zijn
terstond herkiesbaar.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 21.
Zijn in het artikel 20 genoemde stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen
een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar
tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 22.
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten
ten kantore te brengen van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar zetel
heeft.
Artikel 23.
In gevallen waar de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
ONTBINDING
Artikel 24.
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde
algemene vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden zich daarvoor
heeft uitgesproken in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is.
2. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 21, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden
aangewend voor door de vereniging te bepalen zodanige doeleinden die het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen.
SLOTBEPALING
Artikel 25.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van
commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
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2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of de
statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
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Goedgekeurd op 17 december 2008

Voorzitter: H.M.J. Offermans

Secretaris: E. Damen
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