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TEKST STATUTEN VAN DE VERENIGING SPORTRAAD APELDOORN

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Sportraad Apeldoorn, hierna te noemen: de
vereniging.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.

VERENIGINGSJAAR.
Artikel 2.
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met éénendertig december.

DOEL.
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel:
1. de behartiging van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord;
2. de bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar verschijningsvormen;
3. de stimulering van de sportdeelname in Apeldoorn;
4. al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het in de voorgaande leden
genoemde of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

MIDDELEN.
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. het geven van informatie, voorlichting en adviezen aan leden;
2. het vertegenwoordigen van de leden in contacten en overleg met de gemeente
Apeldoorn, andere overheden, instanties en overkoepelende sportorganisaties;
3. het bevorderen van samenwerking tussen de sportverenigingen in Apeldoorn;
4. het gevraagd en op eigen initiatief verstrekken van adviezen aan de gemeente
Apeldoorn;
5. het stimuleren, coördineren en eventueel organiseren van activiteiten, die bevordering
van de sportbeoefening ten doel hebben;
6. het bevorderen van de sport in de ruimste zin;
7. het verwerven van fondsen, subsidies en andere geldmiddelen ten dienste van de
sportbeoefening en de sportorganisaties in Apeldoorn;
8. alle andere wettige middelen die aan het verwezenlijken van het doel kunnen bijdragen.

29 maart 2012

2
LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van
verdienste.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn in de gemeente Apeldoorn gevestigde
sportverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die zijn aangesloten bij een
landelijke organisatie, welke lid is van de NOC*NSF.
3. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn andere rechtspersonen met
volledige of beperkte rechtsbevoegdheid, die overigens niet voldoen aan de vereisten in
lid 2, maar zonder winstoogmerk een belangrijke functie vervullen op het gebied van de
sport en een binding hebben met het door de vereniging nagestreefde doel.
4. Koepelorganisaties en federaties met betrekking tot Apeldoornse sportverenigingen
kunnen als buitengewoon lid van de vereniging worden toegelaten.
5. a. Natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging, kunnen door de algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tot erelid worden benoemd.
Ereleden hebben toegang tot de vergaderingen van de algemene ledenvergadering.
b. Natuurlijke personen die zich meer dan gemiddeld verdienstelijk hebben gemaakt
voor de vereniging kunnen door de algemene ledenvergadering met tenminste
twee/derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tot lid van
verdienste worden benoemd.
6. Daar waar in deze statuten van leden gesproken wordt, worden zowel gewone als
buitengewone leden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld.

AANMELDING EN TOELATING VAN LEDEN.
Artikel 6.
1. Aanmelding van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Verzoeken
moeten zijn ondertekend door voorzitter en secretaris van de betrokken rechtspersoon.
2. Gewone leden worden door het bestuur toegelaten, waarvan aan de eerstvolgende
algemene ledenvergadering schriftelijk mededeling wordt gedaan.
3. Over toelating van buitengewone leden beslist de algemene ledenvergadering, nadat het
bestuur ter zake een advies heeft uitgebracht.

EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te bestaan;
b. door opzegging van het lid;
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c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met
de statuten, de reglementen of de besluiten der vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat tegen het
einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter
zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. De opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat
een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het
betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet.
Het lid heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving recht op beroep
op de algemene ledenvergadering: dit recht van beroep moet in de kennisgeving
worden vermeld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het bestuur
is, indien betrokkene van zijn recht op beroep gebruik heeft gemaakt, verplicht om op
zo kort mogelijk termijn doch uiterlijk binnen twee maanden na verzending van het
besluit tot opzegging casu quo ontzetting, een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen, tegenover wie het geschorste lid het recht heeft het woord te voeren. Het
bestuur is verplicht het geschorste lid bij aangetekend schrijven de dag, de plaats en het
tijdstip waarop vermelde algemene ledenvergadering wordt gehouden mede te delen.
Het besluit van de algemene ledenvergadering de ontzetting casu quo de opzegging door
het bestuur te bekrachtigen zal moeten worden genomen met twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien er gronden tot opzegging
of ontzetting aanwezig zijn.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.

GELDMIDDELEN.
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies;
b. de schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. de subsidies;
d. alle andere baten en inkomsten.
2. Baten onder voorwaarden of last mogen door het bestuur slechts worden aanvaard
onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Erfstellingen
kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
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3. De leden zijn gehouden jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen
contributie te betalen. Zij kunnen daartoe in categorieën ingedeeld worden
met een uiteenlopende contributiehoogte.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de
contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

BESTUUR.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven meerderjarige,
natuurlijke personen, welke bestuursleden door de algemene ledenvergadering worden
benoemd uit een voordracht opgesteld door het bestuur, welke voordracht door de
algemene ledenvergadering kan worden uitgebreid met namen, die tenminste tien
dagen voor de vergadering en aanbevolen door tenminste vijf stemgerechtigde leden
van de vereniging bij het bestuur zijn ingediend.
2. Op de in lid 1 bedoelde voordracht kunnen ook namen worden geplaatst van personen
die geen lid zijn van een lid van de vereniging.
3. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, het aantal
bestuursleden vast.
4. Van de bestuursleden is er één voorzitter, één secretaris, één penningmeester. De
voorzitter, secretaris, penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in
functie benoemd.
5. De taken van de overige bestuursleden worden in onderling overleg vastgesteld.
6. Van het bestuur mogen niet meer dan twee personen deel uitmaken die lid zijn van
hetzelfde lid van de vereniging.
7. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen
of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
8. Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te stellen rooster van aftreden en wel in dier voege dat de voorzitter en de
secretaris niet gelijktijdig aftreden. De aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar
voor een periode van drie jaar zulks evenwel met die beperking dat de maximale
zittingsduur voor een bestuurslid hooguit drie maal drie jaar mag belopen.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het hiervoor genoemde
rooster de plaats van zijn voorganger in.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door schriftelijk bedanken.
10. In de bestuursvergaderingen heeft ieder bestuurslid één stem.
11. Het bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door adviseurs. Deze hebben geen
stemrecht.

BESTUURSTAAK.
Artikel 10.
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1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikeI 9, lid 1 genoemde minimum
aantal daalt, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter gehouden zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde delen van zijn taak te
doen uitvoeren door de instelling van commissies.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, onder
uitdrukkelijke vooraf
gaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Voor deze goedkeuring is een stemmenmeerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
5. De vereniging wordt naast het bestuur in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij
de voorzitter tezamen met de secretaris, hetzij de voorzitter tezamen met de
penningmeester, hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester.

REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 11.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te maken dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de
Algemene Ledenvergadering
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het
legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering voor.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De vereniging belast een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek met de uitvoering en vastlegging van de financiële administratie
alsmede met het samenstellen van de balans en de staat van baten en lasten. De
accountant is tevens belast met het afgeven van de goedkeurende verklaring conform de
wettelijke richtlijnen terzake.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de voorgaande leden zeven jaar
lang te bewaren.
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ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.
Artikel 12.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
ledenvergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. jaarverslag secretaris;
c. jaarverslag penningmeester;
d. goedkeuring begroting;
e. vaststelling van de contributie;
f. verkiezing bestuursleden;
g. rondvraag.
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
5. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving of via elektronische communicatie, zulks onder gelijktijdige vermelding
van de agenda.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is voor het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie
in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

TOELATING TOT EN BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.
Artikel 13.
1. Alle leden hebben het recht twee hunner leden, die vertegenwoordigingsbevoegd zijn,
van wie tenminste één bestuurslid, af te vaardigen naar de algemene ledenvergadering
en daarin hebben gewone leden tot en met 249 contributiebetalende leden twee
stemmen, gewone leden met 250 tot en met 499 contributie betalende leden drie
stemmen, gewone leden met 500 tot en met 749 contributiebetalende leden vier
stemmen, gewone leden met 750 tot en met 999 contributiebetalende leden vijf
stemmen en gewone leden met 1000 en meer contributiebetalende leden zes stemmen.
Buitengewone leden hebben het recht elk één stem uit te brengen.
2. Ieder lid casu quo buitengewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk gemachtigd ander lid casu quo buitengewoon lid.
3. De algemene ledenvergadering, alsmede de daarin behandelende stukken zijn openbaar.
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4. Tot een algemene ledenvergadering (waaronder mede begrepen: de
jaarvergadering) hebben naast de gewone leden, buitengewone leden, ereleden en
leden van verdienste ook:
a. leden van een werkgroep van de vereniging;
b. leden van een commissie van de vereniging;
c. leden van de Raad van advies van de vereniging;
d. andere personen, die in enige mate (op andere wijze dan hiervoor opgesomd)
actief zijn voor de vereniging, als zodanig door het bestuur of door de algemene
ledenvergadering zijn aangewezen,
toegang en het recht daarin het woord te voeren en aan de beraadslagingen deel te
nemen.
Ook andere personen dan de hiervoor onder a., b., c. en d.. bedoelde personen
kunnen, na daartoe verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering,
toegang krijgen en alsdan het recht hebben in een algemene ledenvergadering het
woord te voeren en aan de beraadslagingen deel te nemen.
5. 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 ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 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 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 geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over
de personen, die de meeste of zonodig de meeste en op één na meeste stemmen op zich
hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die
herstemming de stemmenstaken, beslist het lot. Blanco en niet juist uitgebrachte
stemmen tellen niet mee.
9. Als niet juist uitgebrachte stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. zijn ondertekend;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.
10. a. 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.
b. 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 der vergadering, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Artikel 14.
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. 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 voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door de secretaris of een
door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis
van de leden gebracht en dienen de eerstvolgende algemene ledenvergadering te
worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping voor een zodanige vergadering bedraagt tenminste
eenentwintig dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Betreft een besluit een wijziging van het bepaalde in de artikelen 15 en/of 16 dan dient
dit besluit genomen te worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt niet
eerder dan veertien dagen en niet later dan dertig dagen na laatst bedoelde vergadering
een nieuwe vergadering bijeengeroepen op de wijze zoals hiervoor in lid 2 vermeld en
met inachtneming van een oproepingstermijn van tien dagen.
In deze tweede vergadering kan worden besloten over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is gesteld, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.
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ONTBINDING.
Artikel 16.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij bij het besluit tot ontbinding vereffenaars worden aangewezen, is het bestuur
belast met de liquidatie, gedurende welke en waarvoor de bepalingen van de wet en de
statuten omtrent bestuurders van overeenkomstige toepassing zijn op vereffenaars.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene, die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid of buitengewoon lid waren.
Ieder hunner ontvangt een deel naar rato van de contributiebijdrage gedurende de vijf
jaar die aan de ontbinding vooraf gaan.
Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven door de algemene ledenvergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 17.
1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur nadere regelingen
treffen bij Huishoudelijk Reglement of bij andere Regelingen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook voor zover dat om
bepalingen van regelend recht gaat, noch met deze statuten.

INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELSREGISTER.
Artikel 18.
1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen in schrijven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel
heeft en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de
akte bevattende statuten ten kantore van dat register neer te leggen.
2. Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam,
de voornamen en de woonplaats van de bestuursleden die de vereniging in en buiten
rechte kunnen vertegenwoordigen.
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