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(Overgetypte versie van het origineel)

STATUTEN
SPORTVERENIGING "VOSTA"
TE ENSCHEDE

Heden, negen december negentienhonderd een en tachtig verscheen voor mij,
mr. JAN JACOB GAMBON, notaris ter standplaats Enschede:
1. de heer BERNARDUS GERHARDUS JOHANNES KLEINSMAN, hoofdagent van
politie, wonende te Enschede, Kuipersdijk 374 en
2. de heer ANTONIUS JOHANNES JOOSTEN, directeur van een vennootschap,
wonende te Enschede, Noord Esmarkerrondweg 388,
handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de vereniging:
SPORTVERENIGING "VOSTA", gevestigd te Enschede, als zodanig de
vereniging vertegenwoordigende.
In de algemene ledenvergadering, gehouden te Enschede op tien september
negentienhonderd negen en zeventig, werd besloten, de statuten van de vereniging in
haar geheel te wijzigen en te doen opnemen in een notariële akte.
Ter uitvoering van dat besluit stellen zij de statuten als volgt vast:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: SPORTVERENIGING "VOSTA", en is gevestigd te Enschede.
De vereniging is opgericht op zestien september negentienhonderd zes en twintig en is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid en zal worden ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken waaronder de vereniging
ressorteert.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel om, op basis van de algemene christelijke levensbeschouwing, haar
leden op verantwoorde wijze vrijetijdsbesteding en ontspanning te bieden door de beoefening van
diverse takken van sport en middels deze sportbeoefening haar te leden te vormen en te begeleiden
in de vereniging om zodoende een bijdrage te leveren tot een harmonische mensvorming en samenleving.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van oefeningen en het spelen van wedstrijden;
b. aansluiting te zoeken of zich als lid aan te melden bij één of meer sportbonden of instellingen,
indien dit voor het beoogde doel noodzakelijk of bevorderlijk is;
c. andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn en niet in strijd zijn met deze statuten.

LEDEN, JUNIOR-LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 3.
1. De vereniging kent:
a. leden;
b. junior-leden;
c. begunstigers.
2. Personen, die de achttien-jarige leeftijd hebben bereikt, kunnen zich schriftelijk bij het bestuur
aanmelden als lid. Het bestuur beslist omtrent hun toelating. Bij afwijzing door het bestuur,
is beroep op de algemene vergadering mogelijk. Deze kan alsnog tot toelating besluiten.
3. Personen, die de achttien-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, doch door het bestuur op hun
schriftelijke verzoek zijn toegelaten om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen,
zijn junior-leden.
4. Een junior-lid, dat de achttien-jarige leeftijd bereikt wordt daardoor van rechtswege lid van de
vereniging.
5. Ere-leden en leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging in bijzondere mate
verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering, op voordracht
van het bestuur, zijn benoemd.
6. Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse minimum bijdrage.

Artikel 4.
De leden en junior-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 overkoepelende sportorganisatie, waarbij dat lid of junior-lid is
aangesloten, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels
na te leven;
c. de belangen van de vereniging, de overkoepelende sportorganisatie waarbij dat lid of junior-lid
is aangesloten, en van de sport in het algemeen, niet te schaden.
d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de overkoepelende sportorganisatie waarbij
dat lid of junior-lid is aangesloten, in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap
van de vereniging of van de overkoepelende organisatie waarbij het lid of junior-lid is
aangesloten, voortvloeiende, te aanvaarden en na te komen.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 5.
1. De leden, junior-leden en begunstigers zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan de
hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het betalen
van een bijdrage.

BEëINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging;
c. ontzetting.
2. Opzegging namens de vereniging is slechts mogelijk indien een lid zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.
4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar, waarbij een opzegtermijn van tenminste vier weken in acht moet worden genomen.
In afwijking van het vorenstaande kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien
van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel van de overkoepelende sportorganisatie, waarbij dat lid is aangesloten, handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van een overkoepelende sportorganisatie is ontzet, is het
bestuur verplicht het lidmaatschap van het betreffende met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en een
besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid.
Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de
algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft echter de
jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar voor het geheel verschuldigd.

OPZEGGING VAN JUNIOR-LEDEN

Artikel 7.
Het bepaalde in artikel 6 leden 1 tot en met 8 is op de beëindiging van de rechten en plichten van
de junior-leden van overeenkomstige toepassing.

OPZEGGING VAN BEGUNSTIGERS

Artikel 8.
1. De rechten en plichten van begunstigers kunnen te allen tijde door wederzijdse opzegging
worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar blijft echter voor het geheel
verschuldigd.
2. De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

TAKKEN VAN SPORT
Artikel 9.
Voor het in verenigingsverband beoefenen van de diverse takken van sport kunnen door de
algemene vergadering "sportafdelingen" worden gevormd.
Een sportafdeling bestaat uit leden, die zich voor het beoefenen van die betreffende tak van
sport als lid hebben aangemeld.
Een "sportafdeling" wordt geleid door een "sportcommissie" bestaande uit tenminste drie leden,
waarvan de voorzitter wordt aangewezen door het bestuur, terwijl de overige leden worden
gekozen in een vergadering van uitsluitend leden van die sportafdeling uit en door die leden.
Voor elke sportafdeling wordt op voorstel van de sportafdeling door de algemene vergadering
een eigen reglement vastgesteld, verder te noemen: sportreglement, dat geen bepalingen mag
bevatten, die in strijd zijn met deze statuten of het huishoudelijk reglement.
De besluiten van een sportcommissie, voorzover vallende buiten een door de algemene vergadering
goedgekeurde begroting casu quo beleidsplan van de sportafdeling, behoeven de goedkeuring
van het bestuur.
De vergaderingen van een sportcommissie worden geleid door de voorzitter van de sportcommissie of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt
een ander door het bestuur van de sportcommissie aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van het bestuur gebracht en
dienen door de eerstvolgende sportcommissie-vergadering te worden vastgesteld.

SPORTBONDEN
Artikel 10.
Leden en junior-leden worden tevens aangemeld bij die overkoepelende sportorganisatie,
wier sport men beoefent.

BESTUUR
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen en wordt door de algemene vergadering uit de
leden benoemd.
2. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden.
b. Aan de kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een tweede voorzitter, een secretaris, een tweede
secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij, zo mogelijk, jaarlijks drie bestuursleden
aftreden. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar.
5. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap;
b. bedanken.
7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, verkopen en bezwaren van registergoederen.
8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur.
9. De bestuursvergaderingen worden 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.
10. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen
persoon notulen gemaakt. De notulen dienen door de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 12.
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan 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.
3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid
anders wensen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen
persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te
worden vastgesteld.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 13.
Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14.
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het einde van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering
- de jaarvergadering - gehouden.
2. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de jaarvergadering strekt het bestuur tot décharge.
3. In elke jaarvergadering wordt uit de leden een commissie benoemd, bestaande uit tenminste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie zal in de volgende
jaarvergadering verslag uitbrengen van haar bevindingen omtrent haar onderzoek van de rekening en
verantwoording van het bestuur, welke in die vergadering zal worden gedaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken
door de benoeming van een andere commissie.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet
langer dan vier weken, indien tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden dit verzoekt.
Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
6. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt hetzij
schriftelijk aan de adressen van de leden, hetzij door middel van een advertentie in een ter plaatse
veelgelezen dagblad onder vermelding van de te behandelen onderwerpen op een termijn van
tenminste zeven dagen.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. (vervolg)
7. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid uitbrengen.
8. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten met meerderheid van stemmen genomen.
9. Ere-leden en leden van verdienste hebben toegang tot algemene vergaderingen en mogen aan de
discussies deelnemen, doch hebben slechts een adviserende stem.
10. Junior-leden en begunstigers hebben toegang tot de algemene vergadering, doch zij hebben geen
stemrecht.
11. 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.
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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. De algemene vergaderingen worden 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.
13. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een
andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering
te worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door een algemene vergadering worden genomen,
welke daartoe speciaal is opgeroepen onder mededeling dat een statutenwijziging zal worden
voorgesteld, met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 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.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 16.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut verleden te Enschede.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven, verklaarden zij eenparig dat
zij van de inhoud hebben kennis genomen, en dat zij op volledige voorlezing geen prijs stellen.
Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(getekend): B.G.J. Kleinsman; A.J. Joosten; J.Gambon

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
SPORTVERENIGING "VOSTA"
TE ENSCHEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1.
Onder "STATUTEN" wordt verstaan de Statuten van de "SPORTVERENIGING VOSTA"
waarvan een notariële akte is opgemaakt.
Onder "HUISHOUDELIJK REGLEMENT" wordt verstaan het reglement van de
SPORTVERENIGING "VOSTA" , dat o.m. alle voetbalaangelegenheden regelt.
Onder "SPORTREGLEMENT" wordt verstaan het reglement, vastgesteld voor iedere tak van sport
binnen VOSTA, uitgezonderd voetbal.
Onder "Bestuur" wordt verstaan het bestuur dat de gehele vereniging leidt.
Onder "Sportcommissie" wordt verstaan het direkt leiding gevend orgaan voor iedere tak van sport,
uitgezonderd voetbal.
Zij, die zich als lid van enige tak van sport opgeven, worden geacht zich aan te melden als lid van de
gehele vereniging.

AANMELDINGEN
Artikel 2.
Zij, die zich als lid van de vereniging willen aanmelden, dienen een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de secretaris van de vereniging of bij de secretaris
van de sportcommissie. Het bestuur beslist over de acceptatie van de aanmelding.
Het lid krijgt, zowel bij acceptatie als bij weigering, schriftelijk bericht.

ADRESWIJZIGINGEN
Artikel 3.
Leden zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk door te geven aan de secretaris van de vereniging
of aan de secretaris van de sportcommissie. Beide secretarissen informeren elkaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
Leden zijn lid tot het einde van ieder verenigingsjaar. Indien geen afmelding is ontvangen wordt het
lidmaatschap steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

AFMELDINGEN
Artikel 5.
Bedanken voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris van de vereniging
of bij de secretaris van de sportcommissie voor het einde van het verenigingsjaar (30 juni).
Opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is slechts mogelijk indien, naar oordeel
van het bestuur, hiervoor een geldige reden bestaat.

SCHORSING EN ROYEMENT
Artikel 6
Wanneer een lid op ernstige wijze de statuten, het huishoudelijk reglement of het
sportreglement overtreedt, of zich aan wangedrag schuldig maakt, kan het bestuur een zodanig lid
schorsen of royeren. Onder wangedrag moet ook worden verstaan het zich onbehoorlijk gedragen voor,
tijdens of na een wedstrijd.
Het bestuur stelt het betrokken lid en de sportcommissie binnen 2 x 24 uur schriftelijk op de hoogte
van de gekozen strafmaatregel. Het bestuur is, eventueel na overleg met de sportcommissie,
bevoegd een lid te royeren wegens:
a. het niet nakomen van financiële verplichtingen;
b. diefstal en brandstichting
c. ontuchtige handelingen
d. ernstige discriminatie
e. ernstig wangedrag t.a.v. spelers, leiders, scheidsrechters
f. het in diskrediet brengen van de vereniging
Royement mag eerst worden uitgesproken nadat de betrokkene op korte termijn in de gelegenheid is
gesteld zich te verdedigen bij het bestuur.
Tegen een door het bestuur uitgesproken royement is binnen een maand beroep mogelijk op de algemene
ledenvergadering.
Het beroepschrift moet bij de verenigingssecretaris worden ingeleverd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betreffende lid geschorst.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Artikel 7
Ereleden zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur zijn voorgedragen en door de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen zijn benoemd.
Leden van verdienste worden eveneens op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd.
Ereleden zijn vrij van contributie-betaling. Zij hebben op de algemene vergadering geen stemrecht maar
mogen wel deelnemen aan de discussies en adviseren.

VOSTA MAN/VROUW VAN HET JAAR
Artikel 8
Jaarlijks benoemt het bestuur een lid tot Vosta man/vrouw van het jaar. Deze benoeming vindt plaats op
de nieuwjaarsreceptie. Om in aanmerking te komen moet men lid van Vosta zijn. Niet ter zake is of de
man/vrouw een financiële vergoeding ontvangt noch of hij/zij reeds eerder is benoemd.
Bestuursleden, met uitzondering van het Dagelijks Bestuur, kunnen ook worden gekozen.

BESTUUR
Artikel 9
Bestuursleden worden op de Algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen gekozen
voor de tijd van 3 jaar. Ze treden volgens een door het bestuur vastgesteld rooster af. In dit rooster treden
voorzitter, secretaris en penningmeester nooit gelijktijdig af.
Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip waarop degene wiens plaats zij innemen,
zouden zijn afgetreden.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Alle functies, ook die van voorzitter, worden door het bestuur onderling verdeeld.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- 2e voorzitter
- 2e secretaris
Iedere sportcommissie met meer dan 100 leden heeft recht op een bestuurzetel in het Algemeen bestuur.
Iedere sportcommissie beslist zelf of zij van deze bestuurszetel gebruik wil maken.
In het Algemeen Bestuur zijn ook opgenomen de voorzitters van:
- Jeugdbestuur
- Seniorencommissie
- Kantinecommissie
- Prestatiegroep
Uitbreiding van het Algemeen Bestuur met voorzitters van andere commissies behoort tot de
mogelijkheden.
Bestuursleden van het Dagelijks Bestuur hebben het recht alle
vergaderingen van sportcommissies en andere commissies bij te wonen.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 10
Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de gehele vereniging, heeft naast de
specifieke taak van iedere functionaris ook nog een algemene taak t.o.v. commissies.
Deze taken zijn:
a. Vaststellen werkzaamheden en verantwoordelijkheden
b. Motiveren, stimuleren, controleren en eventueel corrigeren
c. Meehelpen oplossen knelpunten
e. Goedkeuren/afkeuren extra uitgaven boven het budget
Het dagelijks bestuur zal de autonomie van de sportcommissies zoveel mogelijk onaangetast laten.
Geschillen tussen sportcommissies onderling of tussen sportcommissies en andere commissies zijn
onderworpen aan de uitspraak van het dagelijks bestuur. Deze uitspraken zijn zonodig onderworpen aan
de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 11
Het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de seniorencommissie, jeugdbestuur,
kantinecommissie en prestatiegroep vormen samen het Algemeen bestuur.
Ook iedere sportcommissie, met meer dan 100 leden, heeft recht op een zetel in het Algemeen
Bestuur. Taken van het Algemeen bestuur zijn:
a. Representatie
b. Vaststellen budgetten (na voorstellen commissies)
c. Meehelpen oplossen knelpunten
d. Besluitvorming t.a.v. beheer
e. Besluitvorming t.a.v. financiële zaken

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 12
Het dagelijks bestuur vergadert wekelijks in het clubgebouw volgens een jaarlijks door de secretaris
vastgesteld rooster. In dit rooster is ook opgenomen de vergaderingen met de verschillende commissies.
Het algemeen bestuur vergadert maandelijks, op een door hen zelf te bepalen dag.
De secretaris stelt voor de algemene bestuursvergaderingen een agenda samen.
Daarnaast wordt vergadert als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit noodzakelijk achten.
Minimum aantal bestuursleden.
Bestuursvergaderingen zijn niet mogelijk indien minder dan de helft van het aantal bestuursleden
aanwezig is.

