
STATUTEN BRIDGECLUB ’T HARDE

STATUTE� VA� EE� VERE�IGI�G

zk.nr.27f10622

Heden, vijf en twintig september tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr Gerardus Megchelsen,
notaris te Elburg:
1.    de heer JOHAN VAN BALLEGOOIJ
2.    de heer FRITS MARINUS THEO ROBERT MÜLLER
te dezen handelende in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van het bestuur van de statutair te 't
Harde, gemeente Elburg, gevestigde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: Bridgeclub 't Harde,
met adres: Marmerstraat 65, te 8084 XB `t Harde, niet ingeschreven in het handelsregister.
De comparanten verklaarden:

I�LEIDI�G

De vereniging is opgericht in de maand september van het jaar negentienhonderd negen en zestig. De
statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van
de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en te doen opnemen in een notariële
akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht. De statuten luiden
zoals hierna omschreven.

 

STATUTE�

 

DE VERE�IGI�G

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Bridgeclub ’t Harde. De vereniging is gevestigd in ’t Harde en is
opgericht in september negentienhonderd negen en zestig.

DOELSTELLI�G

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het bridgespel te bevorderen. De vereniging tracht haar doelstelling te
verwezenlijken door het voor leden en belangstellenden organiseren van periodieke bijeenkomsten, waar
al dan niet in wedstrijdverband, het bridgespel wordt beoefend.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

In principe kan iedereen, die de beginselen van het bridgespel beheerst, lid worden van de
vereniging.

1.

Het bestuur kan een verzoek tot lidmaatschap zonder opgave van redenen weigeren indien dat
noodzakelijk wordt geacht in het belang van de vereniging.

2.

Een lid is verplicht de vastgestelde jaarcontributie te betalen.3.
Een erelid is niet verplicht tot het betalen van contributie.4.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door schriftelijke opzegging, royement of overlijden.5.
Het bestuur kan een lid schorsen indien er sprake is van achterstand in betaling of indien een lid
handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.

6.

De secretaris doet het lid onverwijld schriftelijke mededeling van de schorsing.7.
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Het geschorste lid kan binnen twee weken na ontvangst van de schorsing schriftelijk bezwaar
maken bij het bestuur. Binnen twee weken na indienen van het bezwaar dient het bestuur het door
haar genomen besluit bekend te stellen aan het betrokken lid.

8.

Indien het bestuur de schorsing handhaaft, wordt binnen één maand na de uitspraak in het vorige lid
een buitengewone ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur voorstelt het geschorste lid,
uit het lidmaatschap te ontzetten.

9.

Een lid dat geschorst is kan gedurende de periode van de schorsing zijn rechten als lid niet
uitoefenen, behoudens het recht zich tijdens de buitengewone ledenvergadering te bezwaren over
de schorsing.

10.

Artikel 4
Op voordracht van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een natuurlijk persoon, al dan niet lid
zijnde, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, tot erelid benoemen.

VERMOGE�

Artikel 5
Het vermogen van de vereniging bestaat uit:

Goederen, te weten spelmiddelen en de overige als goederen te beschouwen
vermogensbestanddelen.

1.

Geldmiddelen, te weten de door de leden betaalde contributies, de gelden welke door activiteiten
van de vereniging zijn verkregen, schenkingen, legaten, subsidies en inkomsten uit vermogen.

2.

BEGRIPSOMSCHRIJVI�GE�

Artikel 6
In deze statuten wordt verstaan onder:
-      de algemene ledenvergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 11 lid a;
-      de buitengewone ledenvergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 11 lid b.

HET BESTUUR

Artikel 7

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
hoofdwedstrijdleider en een wedstrijdleider.

1.

Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd voor een periode
van drie jaren.

2.

De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd, de overige
bestuursfuncties worden in het bestuur verdeeld.

3.

Per jaar mogen niet meer dan twee bestuursleden aftreden.4.
Indien het aantal leden van de vereniging minder is dan vijftig kunnen bestuursfuncties worden
gecombineerd.

5.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt na het opzeggen of verliezen van het lidmaatschap,
royement of door niet herverkiezing na het periodiek aftreden.

6.

Een bestuurslid kan worden ontslagen door een besluit van de algemene ledenvergadering.7.
Een bestuurslid kan in verband met disfunctioneren door het bestuur worden geschorst. Deze
schorsing wordt gevolgd door een voorstel van het bestuur aan de algemene ledenvergadering, c.q.
de buitengewone ledenvergadering tot ontslag van het bestuurslid. Indien de ledenvergadering niet
besluit tot ontslag eindigt de schorsing.

8.

Artikel 8

Het bestuur en ieder ander lid hebben het recht voor een vacature in het bestuur een kandidaat te
stellen.

1.
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De namen van de kandidaten worden in de oproeping ter algemene ledenvergadering bekend
gemaakt. De leden kunnen tot onmiddellijk voor de stemming kandidaten stellen. De
kandidaatstelling moet zijn ondertekend door ten minste drie leden.

2.

Kandidaatstelling is slechts geldig als de kandidaat zich voor de stemming bereid heeft verklaard
een verkiezing of herverkiezing te aanvaarden.

3.

Is er voor de vervulling van een bestuursfunctie meer dan één kandidaat, dan is er bij stemming de
kandidaat gekozen, die de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich
verenigd heeft. Blijkt bij stemming, dat geen der kandidaten de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen op zich verenigd heeft, dan wordt een nieuwe stemming gehouden, tussen de
kandidaat die het hoogste aantal en de kandidaat, die het op één na hoogste aantal geldige stemmen
op zich verenigd heeft. Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.

4.

Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig de niet ingevulde stembriefjes, de stembriefjes met de naam
van meer dan één kandidaat, de stembriefjes waarop de naam van de kandidaat niet duidelijk is
vermeld en briefjes die zijn ondertekend.

5.

Artikel 9
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsook door de voorzitter en
de secretaris gezamenlijk.

Artikel 10
Het bestuur is belast met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering, de buitengewone
ledenvergadering en het uitvoeren van de door de leden tijdens de algemene ledenvergadering en de
buitengewone ledenvergadering genomen besluiten.

LEDE�VERGADERI�GE�

Artikel 11

Het bestuur belegt in de maand september van elk verenigingsjaar een algemene ledenvergadering.
De documenten voor deze vergadering worden tenminste twee weken voor de dag der vergadering
bekend gesteld aan alle leden.

1.

Het bestuur belegt telkens wanneer zij dat in het belang van de vereniging noodzakelijk acht, een
buitengewone ledenvergadering.

2.

Het bestuur is verplicht een buitengewone ledenvergadering te beleggen indien tenminste tien leden
dat schriftelijk, onder opgave van reden, kenbaar hebben gemaakt.

3.

Besluiten, met uitzondering van die, betreffende wijzigingen van statuten en/of huishoudelijk
reglement, royement van leden en het opheffen van de vereniging, worden genomen bij gewone
meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Voorwaarde is dat tenminste tweederde van het
aantal leden aanwezig is.

4.

Voor het nemen van besluiten over wijziging van statuten en/of huishoudelijk reglement, royement
van leden en het opheffen van de vereniging is vereist een aanwezigheid van tenminste drie vierde
van het aantal leden en een (absolute) meerderheid zijnde twee derde van het aantal geldige
uitgebrachte stemmen.

5.

Wanneer direct voor de aanvang van een vergadering door het bestuur wordt vastgesteld, dat het
voor het nemen van een besluit vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe
vergadering, waarvoor de uitnodiging tenminste twee weken voor de dag van die vergadering moet
zijn gedaan, uitgeschreven over dezelfde onderwerpen. Op deze vergadering kunnen ongeacht het
aantal aanwezige leden, rechtsgeldige besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
uitgebrachte geldige stemmen.

6.

Stemmen over meerdere kandidaten voor één functie geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken
geschiedt mondeling.

7.

HET VERE�IGI�GSJAAR

Artikel 12
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Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één juli tot en met dertig juni.

HUISHOUDELIJK REGLEME�T

Artikel 13

Ter uitvoering van de statuten worden door de algemene ledenvergadering of de buitengewone
ledenvergadering, bij huishoudelijk reglement regels gegeven.

1.

In aangelegenheden waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist
het bestuur.

2.

WIJZIGI�G STATUTE� E� OPHEFFI�G VA� DE VERE�IGI�G

Artikel 14

Het bestuur kan de statuten en het huishoudelijk reglement wijzigen of de vereniging ontbinden als
is voldaan aan het gestelde in artikel 11.

1.

Het besluit tot ontbinding van de vereniging houdt tevens in dat de bestemming van het vermogen
van de vereniging is vastgesteld.

2.

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te Elburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en
toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en
vervolgens door mij, notaris.
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