STATUTEN VOLLEYBALVERENIGING KRATOS‘08
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Delft

Artikel 1 NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging Kratos‘08, bij afkorting Kratos‘08.
Zij is gevestigd te Delft.

Artikel 2 DOEL
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond, in deze statuten nader aan te duiden als: de
bond;
b. deelname aan de door de bond georganiseerde competities en andere wedstrijden;
c. het organiseren van oefeningen en wedstrijden;
d. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 3 DUUR, VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april van het daaropvolgende jaar.
3. Daarnaast kent de vereniging een financieel boekjaar, dat gelijk loopt met het verenigingsjaar.

Artikel 4 LEDEN EN DONATEURS
1. De vereniging kent leden en donateurs. Leden zijn natuurlijke personen, donateurs kunnen naast
natuurlijke personen ook rechtspersonen, verenigingen en bonden zijn.
2. Leden en donateurs zijn zij, die op schriftelijk verzoek als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene
ledenvergadering over haar beweegredenen. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot
toelating besluiten.
3. De vereniging kent de volgende categorieën leden:
a. seniorleden; seniorleden zijn zij, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar de
leeftijd van achttien jaar bereikt hebben;
b. jeugdleden; jeugdleden zijn zij, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van achttien jaar nog niet bereikt hebben;
c. tijdelijke leden; dit zijn leden, die voor een beperkte duur, verbonden aan een activiteit, het
lidmaatschap aangaan;
d. leden van verdienste; voor de benoeming tot lid van verdienste van de vereniging komen in
aanmerking personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt;
e. ereleden; voor de benoeming tot erelid van de vereniging komen in aanmerking personen, die
zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.
De benoeming van ereleden en leden van verdienste geschiedt door de algemene
ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van ten minste tien procent van de
stemgerechtigde leden, die hun voorstel daartoe schriftelijk bij de secretaris indienen. Tot erelid of
lid van verdienste benoemde leden behouden de rechten van het gewone lidmaatschap.
4. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een
jaarlijkse bijdrage. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de hoogte
van de minimale bijdrage vast.
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn
opgenomen.

Artikel 5 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN EN DE DONATEURS
1. Alle leden als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub a,b en c hebben het recht deel te nemen aan
oefeningen en wedstrijden.
2. Alle donateurs hebben het recht van bijwoning van oefeningen en wedstrijden.
3. Alle leden als bedoeld in artikel 4 lid 3 hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, voor
zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. Stemgerechtigd zijn alle leden als
bedoeld in artikel 4 lid 3 sub a.
4. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van
de algemene ledenvergadering en het bestuur na te leven.
5. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van zijn organen,
alsmede de door de bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.
6. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan
nadat het bestuur daartoe door de algemene ledenvergadering vertegenwoordigingsbevoegd is
verklaard.
7. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij verplichtingen van andere dan geldelijke
aard worden verzwaard te zijnen opzichte uitsluiten door tijdige opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 6 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt door:

2.
3.

4.

5.

a. opzegging door het lid;
b. opzegging namens de vereniging;
c. bereiken einddatum tijdelijk lidmaatschap;
d. ontzetting uit het lidmaatschap;
e. overlijden van het lid.
Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze
kennisgeving dient in het bezit te zijn van de secretaris niet later dan één juliof binnen vier weken
nadat het besluit als bedoeld in artikel 5 lid 7 is genomen.
Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur of de
algemene ledenvergadering. Opzegging kan geschieden indien een lid heeft opgehouden te
voldoen aan de bij deze statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap of een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of indien van de vereniging in redelijkheid niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Ontzetting kan uitsluitend geschieden
indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van het
bestuur of de algemene ledenvergadering handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting
wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld.
Tegen een besluit tot opzegging namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap kan de betrokkene gedurende een maand na de ontvangst van de kennisgeving een
bezwaar indienen bij de algemene ledenvergadering, die in haar eerstvolgende vergadering
beslist op het bezwaar. Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid
geschorst, met dien verstande dat de betrokkene toegang heeft tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
Wanneer het lidmaatschap eindigt, blijft niettemin de gehele jaarlijkse geldelijke bijdrage door het
lid verschuldigd.

Artikel 7 SCHORSING
1. Indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van het bestuur of de
algemene ledenvergadering, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan het bestuur het
lid met onmiddellijke ingang schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden. Het
bestuur stelt de betrokkene schriftelijk en met opgave van redenen in kennis van de schorsing.
Gedurende de schorsing vervallen de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten.
2. Tegen een besluit tot schorsing kan de betrokkene gedurende een maand na ontvangst van de
kennisgeving bezwaar indienen bij de algemene ledenvergadering, die in haar eerstvolgende
vergadering beslist op het bezwaar. Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar blijft
het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene toegang heeft tot dat deel van de
eerstvolgende algemene ledenvergadering waarin het bezwaar tegen de schorsing behandeld
wordt.

Artikel 8 JAARLIJKSE BIJDRAGE
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage
wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De algemene ledenvergadering kan
beslissen dat bepaalde categorieën leden een afwijkende bijdrage dienen te betalen.
2. Ereleden zijn geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
3. De jaarlijkse bijdrage door de donateurs wordt bepaald op het moment van toelating. De
algemene ledenvergadering kan het minimumniveau van de bijdragen van de donateurs wijzigen.
4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage verlenen.

Artikel 9 INRICHTING VAN DE VERENIGING EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Organen van de vereniging zijn de algemene ledenvergadering en het bestuur. De organen van de
vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
2. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement opstellen, waarin nadere
bepalingen met betrekking tot de inrichting en het beheer van de vereniging worden vastgesteld.
Bij het huishoudelijk reglement kunnen aan de leden van de vereniging verplichtingen worden
opgelegd.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

Artikel 10 DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan de algemene
ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.
2. Ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, vindt de
algemene ledenvergadering plaats. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo
dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
3. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van
een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet
meegerekend. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling, die tevens de agendapunten vermeldt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijftien leden, niet zijnde jeugdleden,
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 3 of bij advertentie in ten
minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
5. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij afwezigheid van de
voorzitter, door één van de andere bestuursleden. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan wijst de algemene ledenvergadering een van de aanwezige leden
als voorzitter aan.
6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden als bedoeld in artikel 4 lid 3. Geen
toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Over toelating van andere
personen beslist de algemene ledenvergadering.

7. Ieder stemgerechtigd lid dat niet geschorst is, kan zijn stem doen uitbrengen door een schriftelijk
gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan
uitbrengen.
8. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, wordt over alle voorstellen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Blanco stemmen worden beschouwd als niet
te zijn uitgebracht. Bij staking de van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of minimaal 5 van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
10. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
– dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – 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.
11. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris, of, bij
afwezigheid van de secretaris, door één van de andere bestuursleden of één van de aanwezige
leden. De inhoud van de notulen wordt ter goedkeuring bij de volgende algemene
ledenvergadering voorgelegd.

Artikel 11 HET BESTUUR
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vier bestuursleden die door de algemene
ledenvergadering uit de leden als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub a in functie worden benoemd.
2. De wijze van verkiezen en aftreden van bestuursleden wordt nader geregeld bij huishoudelijk
reglement.
3. Indien het aantal bestuursleden tot minder dan vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door drie bestuursleden
gezamenlijk, hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.
5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan.
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde deel van
de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. door ontslag door de algemene ledenvergadering.

Artikel 12 BESTUURSTAKEN
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, in het bijzonder met de uitvoering van
het gestelde in deze statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen en van door de algemene
ledenvergadering genomen besluiten. Ieder bestuurslid is gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur kan bepaalde onderdelen van zijn taak doen uitvoeren door afdelingen, werkgroepen
of commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur
blijft niettemin verantwoordelijk.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van
geldleningen, voor het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede voor het
verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang de waarde van een bij huishoudelijk
reglement bepaald bedrag te boven gaat.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Artikel 13 DE KASCOMMISSIE
1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
2. 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 in de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.
3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 14 STATUTENWIJZIGING
1. Een statutenwijziging mag niet strijdig zijn met de statuten en reglementen van de bond.
2. Een voorgestelde statutenwijziging wordt ten minste veertien dagen voor de algemene
ledenvergadering waarop het voorstel zal worden behandeld schriftelijk aan de leden kenbaar
gemaakt.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering
waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Is het in het vorige lid genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe
vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waarin tot
de statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 15 ONTBINDING
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde
algemene ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden
aanwezig is, ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden zich daarvoor heeft
uitgesproken.
3. Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 14, zij het dan met betrekking tot de
ontbinding.
4. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal niet
vervallen aan diegenen die ten tijde van de ontbinding lid zijn, doch worden aangewend voor een
door de algemene ledenvergadering te bepalen bestemming, zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.

SLOTBEPALING
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene
ledenvergadering, tenzij de tijd om de algemene ledenvergadering bijeen te roepen ontbreekt. In dit geval
beslist het bestuur, waarbij de beslissing achteraf ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering
wordt voorgelegd.

