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1. M. flITS
NOTA t$

‘O1-!EflTOGE6OSH
DOORLOPENDE TEKSTPARADE 15

van de statuten van de te ‘s—Hertogenbosch gevestigde
vereniging genaamd:

BADMINTONCLUB DOOR EENDRACHT NAAR OVERWINNING.

Statuten partieel gewijzigd en volledig opnieuw
vastgesteld bij akte van statutenwijziging op 29 juni
1979 verleden voor een plaatsvervanger van notaris
H.M.Rits te ‘s—Hertogenbosch.

Statuten partieel gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op 16 april 1987 verleden voor een
plaatsvervanger van genoemde notaris H.M.Rits.

S T A T U T E N
NAAM EN ZETEL.

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: BADMINTONCLUB DOOR EEN—
DRACHT NAAR OVERWINNING ook wel genaamd: B.C. DENO en hierna ver
der te noemen: de vereniging.

Zij is gevestigd te ‘s—1Iertoenbosch.
DOEL.

Arlike1 2. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen van— en de
bevordering van de badisintonsport.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken doort—

a het organiseren van wedstrijden, tournooien en andere evene
menten op gebied van de badmintonsport;
b. het verlenen van medewerking aan de organisatie van dergelijke
evenementen;

c. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen
zijn.

DUUR.

Artikel 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.



LEDEN.

Artikel 4. 1. De vereniging kent:
a. gewone leden, bestaande uit jeugdleden, zijnde leden
tussen de zestien en achttien jaar, en seniorleden,
zijnde leden van achttien jaar en ouder;
b. buitengewone leden;
c. jeugdaspirantieden; jeugdaspirantieden zijn zij die
aan de activiteiten van de vereniging deelnemen doch nog
niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en ouder
zijn dan acht jaar.
Voorzover in deze statuten het begrip “leden” wordt ge
hanteerd worden de sub a. en b. genoemde leden daaronder
verstaan.

Voorzover in deze statuten het begrip “lid” wordt gehan
teerd worden de sub a, b en c genoemde leden daaronder
verstaan.

2.a. Gewone leden van de vereniging zijn personen die
als zodanig, na zich te hebben aangemeld, door het be
stuur zijn toegelaten.
b. Buitengewone Leden van de vereniging zijn personen
die als zodanig, na zich te hebben aangemeld, door het
bestuur zijn toegelaten.
c. Jeugdaspirantieden van de vereniging zijn personen
die als zodanig, na zich te hebben aangemeld, door het
bestuur zijn toegelaten.
3. Het bestuur houdt een register waarin namen en adres
sen van alle leden en jeugdaspirantleden zijn opgenomen.
4. Rechten en plichten van gewone leden, buitengewone
leden en jeugdaspirantleden zijn nader geregeld in het
huishoudelijk reglement.

PERSONEN VAN VERDIENSTE EN EGUNSTIGERS.
Artikel 5. 1. Personen van verdienste zijn natuurlijke personen,
die zich jegens de vereniging en/of jegens de badmintonsport in
het algemeen op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben ge
maakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering worden benoemd.

2. Begunstigers zijn natuurlijke— en rechtspersonen die zich be
reid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een
door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. —

3. Personen van verdienste en begunstigers— natuurlijke personen
hebben toegang tot wedstrijden, tournooien en andere evenementen
als bedoeld in artikel 2.

4. Personen van verdienste en begunstigers hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd.
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TOELATING.
Artikel 6. 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating
‘van leden, buitengewone leden, aspirantleden en begun—
‘stigers en kan aan deze toelating nadere voorwaarden

stellen.

2. Bij niet toelating tot lid of buitengewoon lid of
jeugdaspirantlid van de vereniging of bezwaar tegen de

gestelde voorwaarden kan de algemene ledenvergadering

alsnog tot toelating besluiten, casu quo de voorwaarden

wijzigen.

1 EINDE VAN EET LIDMAATSCHAP.

ÂrtilLel 7. 1. Het lidmaatschap eindigt

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wan

neer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidniaat—

schap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn ver

plichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer rede

lijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat—

schap te laten voortduren;

c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der

vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze bena—

deelt.

2. Opzegging namens de ve:reniging geschiedt door het bestuur. —

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereni

ging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een

kwartaal met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste

zes weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beHin—

digd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doe

het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip vol—

gende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegddoor opzegging van zijn lidmaatschap

een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke

aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.



7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de
vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet ge
vergd Kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het be
sluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van rede
nen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende hel
beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt,
blijft desalniettemin de kwartaal bijdrage voor het geheel ver
schuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLdCHTINGEN VAN PERSONEN VAN VER1)IENST
EN BEGUNST1GERS.

Artikel 8. ‘De rechten en verplichtingen van een persoon van
verdienste en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds
door hriftélijkeôpzègging ördenbeindigd, behoudensdat de
jaaÉlijksébijdgéöëhetlopeideboekjaageheèJJ4erschuldigd
blijft.

B1JDILAGEN. -•

Artikel 9. 1. De leden, buitengewone leden, jeugdaspi—
rantieden en begunstigers zijn gehouden tot het betalenvan een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in catego—
riën worden ingedeeld die ieder een verschillende bij—drage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd

a. betaling van de jaarlijkse bijdrage in termijnen toe te staan.
(Nader geregeld in huishoudelijk reglement);
b. in bijzondere gevallen bij het beëindigen van het lidmaatschap
in het lopende boekjaar de reeds betaalde bijdrage voor de lopen
de periode naar rato te restitueren dan wel afstand te doen van
de verdere rechten op de nog niet verschenen termijnen;
c. In bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrag. door
buitengewone leden en/of begunstigers te verlenen.
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BESTUUR.

Artikel 10. 1. Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan eej

oneven aantal personen met een minimum van drie.

2. Al zodanig kunnen uitsluitend gekozen worden zij die &ewoon
lid van do vereniging zijn en de leeftijd van een en twintig jaar
bereikt hebben.

______________________________________________________

3. De benoeming van het bestuur geschiedt door de algemene ver
gadering, die tevens de voorzitter en zo nodig de vice—voorzitter
aanwijst.

4. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

5. Zij die zich verkiesbaar stellen voor het bestuur kunnen zich

hiertoe bij het zittend bestuur schriftelijk aanmelden totd. aan
vang van de algemene vergadering.

6. De wijze van kandidaatstelling en verkiezing der bestuursleden
wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP —PERiODIEK LIDMAATSCHAP — SCHORSING.

Artikel 11. 1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde
tijd is benoemd, kan te allen tij. dbor de algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk jaar treden tenminste twee leden van het bestuur af volgens

een door het bestuur te bepalen rooster. In ieder geval treedt

een bestuurder af indien hij drie jaar achtereen zitting heeft in
het bestuur. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse
vakature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn

voorganger in.

3. Hot bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de in artikel 4 lid

2a bedoelde leden;

b. door bedanken;

c. door faillissement en/of aanvrage van surseance van betaling.

BESTUURSFUNKTIES — BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 12. 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en

een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden



een vervanger aanwijzen.

Een bestuurslid kan meer dan n funktie bekleden,
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secre
taris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon
notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden —

vastgesteld en ondertekend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
gegeven.

BESTUURSTAAK — VERTEQENWOORI)IGING.
Artikel 13. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is
het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft,
het bestuur bevoegd. Met is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door kommissies die
door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergade
ring, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep worden gedaan.

Terzake van de uitvoering van bedoelde besluiten geschiedt de ver
tegenwoordiging van de vereniging overeenkomstig het in deze sta
tuten bepaalde.

5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering
voor besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
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b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen op

nemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van

een aan de vereniging verleend bankkrediet; -

c. het aangaan van dadingen;

d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ar—

bitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van kon—

servatoire maatregelen en van het nemen van die rechtemaatregelen,

die geen uitstel kunnen lijden.

De algemene vergadering is bevoegd om, in een door haar hiertoe

uitdrukkelijk genomen besluit, duidelijk to omschrijven bestuurs—

besluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden —

geen beroep worden gedaan.

6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;

b. hetzij door de voorzitter alleen;

c. hetzij door twee andere bestuursleden gezamenlijk.

JÂARVEILSLAG — REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 14. 1. Het boekjaar loopt van 4n januari tot en met een

en dertig december daaropvolgend.

2. Eet bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vere

niging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde

haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maan

den na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze ter

mijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet,

onder overlegging van een belans en een staat van baten en lasten,

rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar ge

voerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze reke

ning en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een—

kommissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen

maken van het bestuur. De kommissie onderzoekt de rekening en ver

antwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering

verslag van haar bevindingen uit.



5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzon.
dere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie zich door een
deskundige doen bijstaau en zulks op kosten van de vereniging. —

Het be8tUUr is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, jaar desgewenst de kas en de waarden
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
te geven.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2
en 3 tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VEHGADERIN&EN.

Artikel 15. 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan__
het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar,—
wordt een algemene vergadering — de jaarvergadering — gehouden._
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in
artikel 15 met het verslag van de kommissie;
b. voorziening in eventuele vakatures;

c. voorstellen van het bestuur of de gewone leden, aangekondigd
hij de •pr..ping.roord.v.rg.4erimg, aite4.s.-tijdig en sohrif..
t.lijk aan hot dagelijks b?stuur worden kenbaar gemaakt.
d. een begroting voor het komende boekjaar;

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste

een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van

een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan

zes weken, indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge

volg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroe—

ping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij ad

vertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging geves

tigd is, veel gelezen dagblad. -

Het bestuur is verplicht daarbij aanwezig of vertegenwoordigd te

zijn.
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5. De goedkeuring door de algemene vergadering van de onder arti

kel 15 lid 2 sub a genoemde verslagen, ddcharg.ert de betrokkenen
voor het door hen gevoerde beheer.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 16. 1. Elk lid van de vereniging heeft toegang
tot de algemene vergadering. Eveneens toegang hebben
personen van verdienste en begunstigers.
Geen toegang heeft het geschorste lid en geschorste be
stuurslid.”

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoeld. personen—

beslist de algemene vergadering. -

3. Ieder gewoon lid van de vereniging heeft éAn stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid uitbrengen, behoudens het in lid 5 bepaalde.

5. Ieder lid kan slechts als gemachtigde optreden voor niet meer

dan dn lid.

VOORZITTERSCHAP — NOTULEN.

Artikel 17. 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de —

voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt n

der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als—

voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitter— —

schap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secre

taris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon

notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden —

vastgesteld en ondertekend.

lij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces—

verbaal van het verhandelde doen opmaken, zulks op kosten van hen

die de vergadering bijeenroepen.

De inhoud van de notulen of van het proces—verbaal wordt ter ken

nis van de leden gebracht. -

BESLUITVORMiNG VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18. 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel

van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen

is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen



besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastge
legd voorstel. ---

________________________________________

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het —

eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan —

vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ver
gadering 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.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meer
derheid der uitgebrachte stemmen.
4. Blanko stemmen worden beschouwd al niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats._
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen,
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij 4én persoon de—
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee perso.
nen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij
de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de per.
soon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan 4n persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitge—
maak t, op wie van di.e personen hij dc ni€u.e stemming geen stesi—
men meer kunnen worden uitgebracht.

ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende ver
kiezing van personen, dan is dat voorstel verworpen.

7. Alle stemmingen, voorzover zij niet personen betreffen, geschi
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den mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of 44n der stemgerechtigden zulks vd6r de stemming
verlangt. Het stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brief
jes, Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemge
rechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een 4nstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het be
stuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of ver
tegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits
met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwer
pen — dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbin—
ding — ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet
op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
B1JEENIWEP iNG ALGEMENE VERGADEIUNG.

Artikel 19. 1.1.)e algemene vergaderingen wordon bijeengeroepen door
het bestuur, zo dikwijls als zij dit wenselijk oordeelt of wanneer
zij daartoe volgens de wet of de statuten vorplicht is.
iie oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 3 alsmede,
indien dit mogelijk is, door middel van een publikatie in het
verenigingsorgaan.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee weken, be
houdens het in artikel 21 bepaalde.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTËNWIJZ1G1NG.

Artikel 20. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verande

ring worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergade

ring, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzi

gingen van de statuten zal worden voorgesteld.



iie termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering tr behande

ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten

tenminste vijf dagen vddr de vergadering een afschrift van dat

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opge

nomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage

leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt ge

houden -

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde

van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste

twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,

dan wordt binnen vier weken daarna met een oproepingstermijn van

tien dagen op dezelfde wijze als in lid 1 en 2 omschreven een

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het

voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge

weest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde le

den, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan

een notarible akte is opgemaakt. lot het doen verlijden van de ak

te is ieder bestuurslid bevoegd. -.________________________________

ONTB1NIJ1NG.

Artikel 21 • 1 • De vereniging kan worden ontbonden door een besluit

van de algemene vergadering, liet bepaalde in de leden 1, 2 en 3

van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten —

tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder hunner ont

vangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter

ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. —

IIUISHUUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 22. 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk re

glement vaststellen. —-

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de

wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.



ZEVENDE EN
LAATSTE BLAD

SLOTARTIKEL. -

Artikel 23. De algemene vergadering is bevoegd om enig geschil

tussen de leden onderling, dan wel van een of meerdere leden ten

aanzien van de vereniging aan een arbitrage te onderwerpen en we

van drie scheidsmannen, die naar billijkheid in het hoogste en

laatste ressort uitspraak zullen doen.





Huishoudelijk reglement van de badmintonclub “Door Eendracht Naar Overwinning”,

gevestigd te ‘s—Hertogenbosch

Hoofdstuk 1 Het lidmaatschap

Naast de bepalingen omtrent het lidmaatschap in de statuten

(art. 4, 5, 6, 7 en 8) zijn de volgende regels van kracht.

Art. 1 Het lidmaatschap vangt aan met ingang van de le dag van de maand

volgend op die, in welke de schriftelijke aanmelding van het lid

maatschap bij de secretarie heeft plaatsgevonden, waarbij dan

tevens het inschrijfgeld en de contributie voor drie maanden op

de voorgeschreven wijze ie betaald.

Art. 2 Seniorleden worden met ingang van het seizoen toegelaten tot de

epeelavond van de seniorleden indien zij op 1 november daarop—

volgend de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Art. 3 De eeniorleden en jeugdaspirsntleden hebben naast de statutsire

rechten het recht op:

1. het in clubverband beoefenen van de badmintonsport, trainingen

en onderlingen toernooien door de vereniging georganiseerd;

2. het organieeren en doen plaatsvinden van vriendschappelijke

wedstrijden overeenkomstig het bepeelde in art. 23;

3. het bijwonen van en deelname aan andere door de vereniging

georganiseerde evenementen;

4. het voorstellen van personen die lid wensen te worden van onze

vereniging en deze op de wachtlijst te doen plaatsen;

5. een cleesificatiekaart, zoals deze wordt uitgegeven door de

B.8.F.

Art. 4 De buitengewone leden hebben naast de statutmire rechten het recht

op het in art. 3 bepaalde, met uitzondering van het in art. 3 lid

1 en 2 bepaalde.

Art. 5 Het lid draagt de volgende verplichtingen:

1. het opvolgen van de bepalingen in de statuten en het huiahoude—

lijk reglement, en het opvolgen van bestuurmvoorechriften.

2. het op de juiste wijze — hierne nader te regelen — voldoen van

de jmsrbijdrage.

3. het naleven van de “Algemene Voorwaarden” van het gemeente

bestuur van ‘s—Hertogenbosch betrekking hebbende op het gebruik

van de sportzaal.

Art. 6 1. De jaarlijkse bijdrage voor gewone leden en jeugdsspirantleden

kan in vier termijnen worden betaald.

2. Over elk kwartaal van het boekjaar dient drie maal de meandelijkee

contributie te worden betaald.



Art. 6 3. De tersijnbetalingen dienen vooruit te geechieden per bank— of

giro—overschrijving.

4. De jaarlijkse bijdrage voor buitengewone leden en begunetigere

dient ineens in het eerste kwartaal van het boekjaar te worden

betaald.

5. In geval van langdurige afwezigheid door buitengewone omstandig

heden (bijv. langdurige ziekte, zwangerschap), ken de jaarbij—

drage gehalveerd worden, zulke ter beoordeling aan het bestuur.

Hoofdstuk 11 Het toelaten ven nieuwe leden

Naast de bepalingen oatrent het toelaten van nieuwe leden in de

statuten (art. 6) geldt het volgende.

Art. 7 1. “Aspirant leden” worden geplaatst op een wachtlijst, welke door

de secretarie wordt bijgehouden.

2. De voorwaarden te stellen san de toelating van deze “aspirant

leden” zoals bedoeld in de statuten (art. 6) zijn in efneeende

prioriteit:

s. goede of redelijke beheersing van de badaintonsport

b. bereidheid tot het spelen in competitieverband.

Hoofdstuk III Het bestuur

Naast de bepalingen omtrent het bestuur in de statuten (art. lD, 11,

12, 13 en 14 lid 2, 3, 4, 5, 6) zijn de volgende regels van kracht.

Art. 8 Het dagelijke bestuur wordt gevormd door:

m. de voorzitter

b. de secretaris

c. de penningmeester.

Art. 9 De voorzitter leidt de vergadering (zie statuten art. 17) en coör

dineert de werkzaamheden voor het bestuur en dagelijks bestuur en

de uitvoering van besluiten.

Art. 1D De secretarie verricht alle werkzaamheden welke volgens bestaande

gebruiken aan zijn functie zijn verbonden, zoals het voeren van

correspondentie, het beheer van het archief, notuleren, opstellen

jaarverslag, enz.

Art. 11 De penningmeester is belast met:

1. het beheer van de financiën

2. inning van de contributie

3. het voeren van een boekhouding zoals bedoelt in de statuten

art. 14 lid 2

4. en draagt zorg voor de verantwoording zoals bedoelt in de

statuten art. 14 lid 3



Art. 11 S. bewaart de beacheiden zoale bedoelt in de atatuten art. 14

lid6

6. etelt in aamenwerking aet het dagelijke beetuur een begroting

voor het koeende boekjaar op en preeenteert deze op de jaar

vergadering.

Art. 12 Het beetuurelid(leden) belaet(en) zich eet de werkzeemheden welke

hee(hun) door het dagelijke beetuur wordt(en) opgedragen.

Tenminete één lid treedt op mle coördinator jeugdzaken.

Art. 13 1. De voorzitter en de beetuureleden treden in de even jaren af,

de penningeeeeter en de eecretarie in de oneven jaren.

Zij kunnen zich weer herkieebaer etellen.

2. Zij die zich herkieebear etellen voor het beetuur kunnen zowel

door het beetuur ele door de leden worden aangemeld, zoele be

doelt in de etetuten art. 10 lid 5.

3. De kandidatuur dient door tenminete S leden te worden onder—

eteund eiddele een handtekening bij de kendidaetetelling.

4. Worden geen kandidaten aangemeld, dan worden de aftredende,

zich herkieebeer etellende, beetuureleden mle herkozen geacht.

Art. 14 1. Tijdene beetuurevergederingen kunnen elechte geldige beeluiten

genomen worden indien minstene 3 beetuureleden aanwezig zijn,

waarbij de meerderheid van eteemen beeliet.

Ieder lid heeft één etem.

2. Bij eteking der etemmen vindt heratemming plaate.

Bij herhaalde eteking wordt het beeluit opgeechort of verworpen

door het beetuur.

3. Stemmen over pereonen kan geechieden met geeloten ongetekende

briefjee; over zaken mondeling, tenzij de meerderheid van het

beetuur echriftelijke etemming verlangt.

Hoofdetuk IV Het beoefenen van de badmintoneport

Enkele nadere bepalingen omtrent het beoefenen van de bedmintoneport

zoale bedoelt in de etetuten (art. 2) zijn de volgende:

Art. 15 Het beetuur kan op de epeelevonden het tijdetip en de tijdeduur van

de trainingen en de wedetrijden bepalen.

Art. 16 Bij coepetitiewedetrijden ‘thuie’ en vriendechmppelijke wedetrijden

moeten de leden die hieraan niet deelneeen gedogen, dat epeelvelden

voor deze wedetrijden worden gereeerveerd.

Art. 17 1. Tijdene het beoefenen van de bedeintoneport ie het verplicht

eportkleding te dragen.

2. De eportkleding (mcl. het treiningepak) eeg voorzien zijn van

teket of beeltenie, tenzij het beetuur hiertegen bezwaren heeft.



Art. 17 3. Als een competitieteam of groep spelerm(mpeelsters) door tekst

of beeltenis op de sportkleding reclame wil maken, is zij ver

plicht hierover eerst het bestuur te raadplegen.

Art. 18 Ter bevordering en instandhouding van het spelpeil kunnen door het

bestuur maatregelen worden genomen, welke schriftelijk aan de

leden kenbaar dienen te worden gemaakt.

Art. 19 De deelnemende teams man de competitie worden voorgesteld en

vastgesteld door het bestuur, eventueel in overleg met de trainer.

Het vaststellen van de teamleiders geschiedt eveneens door het

bestuur, in overleg met het team.

Art. 20 Degenen, die aan competitiewedmtrijden deelnemen zullen indien

zulks noodzakelijk is, een hogere contributie moeten betalen dan

de andere leden.

Art. 21 De aan de competitie deelnemende leden zijn verplicht tot het deel

nemen een de door het bestuur daartoe vastgestelde trainingen.

Wordt hieraan niet voldaan, dan kan dit schorsing c.q. verwijdering

uit het team tot gevolg hebben.

Art. 22 1. Spelers en speelsters die aan thuiawedstrijden voor de competitie

deelnemen, kunnen slechts dan gebruik maken van maximaml één

vrije baan, indien er geen rechtmatige wachtenden in de zaal

aanwezig zijn.

2. Zij hebben het recht de eenmaal aangevangen partij op gebruike

lijke wijze te beeindigen.

Art. 23 1. Op de speelavond te spelen vriendschappelijke wedstrijden kunnen

alleen plaatavinden védr de aanvang en na het einde van de

competitie.

Damrvoor kan één been beschikbaar worden gesteld.

2. Er dient ruim van te voren overleg gepleegd te worden met het

bestuur over de datum en tegenstanders.

3. Er moeten minimaal 6 spelers van onze vereniging aan de vrien—

mchsppelijke wedstrijd deelnemen en deze spelers mogen —evenals

de gasten— alleen op de toegewezen baan spelen.

4. De gasten moeten in atmat en bereid zijn onze leden eveneena

een vriendschappelijke wedstrijd aan te bieden.

Art. 24 Over het houden en organiseren van toernooien beslist het bestuur.

Art. 25 1. Ieder lid van de vereniging dat de badmintonsport beoefend is

verplicht zich periodiek man een erkende sportkeuring te onder

werpen.



Art. 25 2. De vereniging kan faciliteiten ten aanzien van deze sport—

keuring creëren.

Hoofdatuk V Slotbepalingen

Art. 26 1. Het beatuur ia bevoegd het huishoudelijk reglement te

wijzigen door verandering en/of aanvulling van de artikelen

of door toevoeging van nieuwe artikelen.

2. Tenzij de algemene ledenvergadering van haar statutaire

rechten gebruik saakt, dient zij op de eerstvolgende jaar

vergadering ostrent deze wijzigingen een uitspraak te doen.

Art. 27 Bij toetreding van een lid wordt aan hea of haar een exemplaar

van de statuten en huishoudelijk reglement, alsmede de bestaande

bestuursvoorschriften overhandigd.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 15 mei 1986.

Het bestuur van de badmintonclub “Door Eendracht Haar Overwinning”

Voorzitter, RJ4. Klooster Secretaris, E. Wille

Penningmeester, U. van Beers Leden, M.A.S. Hendriks

A.O.G. Hoogeboom
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