Statuten en huishoudelijk reglement
van
Haarlemse Sportvereniging
“De kampioen”

Opgericht 26 juli 1905.

Naam en zetel.
Artikel 1.
1.
2.
1.

De vereniging draagt de naam: “Haarlemse Sportvereniging De Kampioen”.
Zij is gevestigd te Haarlem.
Zij is opgericht op 26 juli 1905 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de wielersport in clubverband in al zijn
verschijnselen.
Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) Het organiseren en het bevorderen van wedstrijden, trainingen voor de leden en andere evenementen op het
gebied van de wielersport.
b) Het organiseren en het bevorderen van tourritten.
c) Het aanstellen van een ploegleider.
d) Het uitgeven van een cluborgaan.
e) Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
Vereniging en boekjaar.
Artikel 4.
Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van 1 november tot en met 31 oktober.
Leden.
Artikel 5.
De vereniging bestaat uit;
1. Leden, onderverdeeld in;
a) gewone leden;
b) Leden van verdienste;
c) ereleden:
2. Aspirant-leden.
3. Donateurs.
Gewone leden zijn zij die 16 jaar of ouder zijn.
Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op
voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
Ereleden zijn zij die zich in de vereniging bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op
voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt en
niet ouder zijn dan 15 jaar.
Donateurs zijn zij, die de vereniging met een door het bestuur jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage steunen.
Het bestuur houd een register, waarin de namen en adressen van alle leden, aspirant-leden en donateurs zijn
opgenomen.

Toelating.
Artikel 6.
1.
2.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en aspirant-leden.
Bij niet toelating tot lid of aspirant-lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Het lidmaatschap eindigt door:
a) de dood van het lid
b) opzegging van her lid
c) opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren, alsmede indien het lid het lidmaatschap verliest van een der
verenigingen waarbij de vereniging is aangesloten.
d) ontzegging. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap kan
echter onmiddellijk beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te stellen.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschied door het bestuur.
Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzegging
staat de betrokkene èèn maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen
in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is her lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdrage.
Artikel 8.
De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

Bestuur.
Artikel 9.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De
benoeming geschiedt uit de leden.
De voorzitter wordt in functie benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
De benoeming van bestuursleden geschied uit èèn of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht
van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer
leden moet 24 uur vòòr de aanvang der vergadering bij het bestuur worden ingediend.
Aan welke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde
gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering genomen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van het aantal leden is vertegenwoordigd.
Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar
keus.
Indien er meer dan èèn bindende voordracht is, geschied de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 10.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten allen tijde door de algemene
2.
3.

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.
Elk bestuurslid treed, uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a) het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b) bedanken.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging.
Artikel 11.
1.
2.

3.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het is bevoegd tot het verrichten van alle
rechtshandelingen die het daartoe nodig vind, tenzij in de statuten anders is bepaald.
Het bestuur is, na daartoe vooraf verkregen goedkeuring door de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg, schuldenares of
hoofdelijk medeschuldenares verbind, zich voor een schuld van een derde verbind.
Ter uitvoering van het besluit van het bestuur wordt de vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigd
door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en twee leden.

Jaarverslag, begroting, kascommissie.
Artikel 12.
1.

2.

3.

Her bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en
doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur, terwijl het tevens ter goedkeuring overlegt een ontwerp van de begroting van
inkomsten en uitgaven over het komende boekjaar.
De algemene vergadering benoemt elk jaar een kascommissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Ten bewijze van de vaststelling van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering worden
deze stukken door de leden van de kascommissie, alsmede door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
De goedkeuring strekt tot volledige dècharge van het bestuur van alle door dit bestuur in her afgelopen jaar
verrichte financiële handelingen.
Overschrijding van een uitgavepost van de goedgekeurde begroting is slechts geoorloofd in zeer dringende
gevallen, die geen uitstel gedogen.

Algemene vergadering.
Artikel 13.

1. Aan de algemene vergadering der leden komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
2.

aan andere organen zijn opgedragen.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis
van het bestuur en schriftelijk genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 14.
1.
2.
3.
4.

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het
daartoe door de statuten verplicht is. De oproeping geschied schriftelijk met inachtneming van een
oproepingstermijn van tenminste zeven dagen.
Op schriftelijk verzoek van tenminste twintig stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan èèn maand.
Indien het aantal leden minder dan twintig bedraagt, komt de in het vorig lid genoemde bevoegdheid toe aan
elk stemgerechtigd lid.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan, welke schriftelijk met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven
dagen dient te geschieden.

Toegang, stemrecht en besluitvorming.
Artikel 15.
1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, aspirant-leden en donateurs. Geen toegang hebben
geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Elk lid dat niet geschorst is heeft in de algemene vergadering èèn stem (stemgerechtigd lid).
3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
4. De voorzitter en secretaris van het bestuur of hun vervanger treden als zodanig ook op in de algemene
vergadering.
5. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
6. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt en toelaat.
7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
8. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen behaalt, vind een nieuwe stemming plaats. Wordt dan ook geen volstrekte meerderheid behaald,
dan vind een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben behaald.
Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vòòr de herstemming door middel van het lot bepaald, wie van
de herstemming is uitgesloten.
Heeft na de herstemming ook niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie
van de twee niet is gekozen.
9. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze
waarop het lot zal worden getrokken.
10. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend.
Hetzelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vind een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde dit verlengt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechts gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Statutenwijziging.
Artikel 16.
1.
2.
3.

Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen alleen worden genomen in een algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging der statuten zal worden voorgesteld.
Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte sternen.
Een statutenwijziging treed niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding.
Artikel 17.
1.
2.

3.
4.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bedoelde in lid 1
van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van het geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van her aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen èèn maand
daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden waarin over het voorstel tot ontbinding,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Het besluit tot ontbinding moet bevatten;
a) de benoeming van een commissaris die belast is met de liquidatie van de vereniging;
b) de aanwijzing van middelen tot dekking van een eventueel financieel tekort.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn. Ieder
hunner ontvangen een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan
het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 18.
1.
2.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
net de statuten.

Slot bepaling.
Artikel 19.
Het bestuur beslist in gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien.

