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STATUTEN HAAGSCHE RUGBY CLUB 
 
 
Artikel 1:  Naam, zetel, oprichtingsdatum en duur 
1. De vereniging draagt de naam: "HAAGSCHE RUGBY CLUB". Zij heeft haar zetel in de 

gemeente 's-Gravenhage. 
2. De vereniging is opgericht op tien november negentienhonderd tweeëndertig. 
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4. Het verenigingsjaar alsmede het boekjaar lopen van één juli tot en met dertig juni. 
 
 
Artikel 2:  Doel 
Het doel van de vereniging is het doen beoefenen van het rugbyspel, het scheppen in dit verband 
van een actief verenigingsleven, een en ander met behulp van alle geoorloofde middelen, welke 
hieraan dienstig kunnen zijn. 
 
 
Artikel 3:  Begripsbepalingen 
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld, wordt in deze 
       statuten verstaan onder: 

• De vereniging: de in artikel 1 genoemde vereniging; 
• Het lid, de leden: de leden zoals genoemd in artikel 4 lid 2 van deze statuten;  
• De algemene ledenvergadering: de algemene vergadering van de vereniging, als 

orgaan van de vereniging, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; 
• Het bestuur: het bestuur van de vereniging; 
• De kascommissie: de commissie als bedoeld in lid 2 van artikel 48 van Boek 2; 
• De commissie van beroep: de commissie als bedoeld in artikel 13 lid 8 van deze 

statuten; 
• Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens verstaan per e-mail. Enig ander 
telecommunicatiemiddel is uitgesloten als “schriftelijk”. 

 
 
Artikel 4:  Leden en andere betrokkenen 
1.  De vereniging kent leden en andere betrokkenen 
        Leden zijn:  

a.  seniorleden;  
b.  jeugdleden 
c. buitenleden 
d. ereleden;  

Andere betrokkenen zijn: 
e. dragers van de speld van verdienste 
f. rugby-aspiranten 
g.  guppen 
h. recreanten 
i. donateurs 

 
2.  Leden 
 
2.1   Seniorleden  

zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  
2.2    Jeugdleden  

zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt en nog niet  
     de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  



Statuten concept 25 oktober 2015 4 

2.3      Buitenleden  
zijn leden, die op grond van bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het  
bestuur, niet in staat zijn ten volle aan het verenigingsleven deel te nemen. Buitenleden  
kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerde contributie, vast te stellen door het  
bestuur. 

2.4  Ereleden  
zijn leden die, wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of op het terrein  
waarop de vereniging werkzaam is, op voordracht van het bestuur of van tenminste 10  
leden door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die deze  
benoeming hebben aanvaard. De benoemingsprocedure wordt nader geregeld in het  
daartoe strekkend reglement dat is vastgesteld door de ledenvergadering.  
Ereleden hebben alle rechten en plichten van leden maar zijn vrijgesteld van het betalen 
van contributie. 

 
3. Betrokkenen 
 
3.1  Dragers van de speld van verdienste  

zijn natuurlijke personen, al dan niet lid, die als  zodanig zijn benoemd op basis van een 
hiertoe door het bestuur opgesteld reglement dat is goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering. 

3.2  Rugby-aspiranten  
zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt. Een rugby-
aspirant heeft tenminste één familielid als lid van de vereniging die voor de rugby-
aspirant de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage betaalt. 

3.3 Guppen 
zijn natuurlijke personen van 5 jaar die door hun wettelijk vertegenwoordiger zijn  
aangemeld bij de vereniging voor deelname aan op deze leeftijdsgroep gerichte  
activiteiten al dan niet in NRB verband.  
De rechten en plichten van Guppen zijn vastgelegd in een reglement dat is goedgekeurd  
door de algemene ledenvergadering. 

3.4 Recreanten  
zijn natuurlijke personen die verbonden zijn met de vereniging door het gebruik van de  
velden e/o materialen, maar die niet de rugbysport beoefenen, en als zodanig door het  
bestuur zijn toegelaten. De rechten en plichten van recreanten zijn vastgelegd in een  
reglement dat is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 

3.5  Donateurs  
zijn zij die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen en als zodanig door het  
bestuur zijn toegelaten. Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen  
die een eenmalige dan wel periodieke financiële bijdrage leveren, waarvan de hoogte  
door het bestuur jaarlijks wordt vastgesteld en niet kan worden gewijzigd. 
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te  
doen eindigen. 
Het bestuur kan donateurs rechten toekennen. 

 
 
Artikel 5:  Lidmaatschap 
1. Waar in deze statuten, het huishoudelijke reglement en andere reglementen van de 

vereniging wordt gesproken over leden zonder verdere aanduiding, worden daarmee 
bedoeld de seniorleden, jeugdleden, buitenleden en ereleden. 

2. Waar in deze statuten, het huishoudelijke reglement en andere reglementen van de 
vereniging wordt gesproken over lidmaatschap zonder verdere aanduiding, wordt daarmee 
bedoeld het lidmaatschap van de seniorleden, jeugdleden, buitenleden en ereleden, alles 
voorover deze statuten, het huishoudelijke reglement en andere reglementen van de 
vereniging geen nader onderscheid maken, of het tegendeel uit het zinsverband blijkt. 
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3. Rugby-aspiranten, guppen, recreanten en donateurs zijn geen lid van de vereniging in de zin 
van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben derhalve 
geen lidmaatschapsrechten. 

 
 

Artikel 6: Toelating van leden 
1.  Het bestuur beslist over de toelating van leden.  
2.  Indien het lidmaatschap wordt geweigerd kan de persoon in kwestie binnen dertig dagen 

schriftelijk bezwaar aantekenen bij de commissie van beroep.  
3.  De kandidaten voor het lidmaatschap moeten, alvorens definitief als lid van de vereniging te 

worden aangenomen, een kennismakingsperiode doorlopen, waarvan de duur door het 
Huishoudelijk reglement wordt bepaald.  

 
 
Artikel 7:  Schorsing 
1. Het bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor 
een periode van en hoogste drie maanden en kan deze schorsing eenmaal met ten hoogste 
drie maanden verlengen. Het bestuur stelt betreffend lid ten spoedigste met opgave van 
redenen schriftelijk in kennis van het besluit tot (verlenging van de) schorsing.  
Betreffend lid is bevoegd om binnen de termijn van een maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de commissie van beroep. 

2. Ingeval een geschorst lid deel uitmaakt van een orgaan of commissie van de vereniging, 
brengt de schorsing als lid tevens met zich mee, schorsing in zijn functie in dat orgaan of die 
commissie. 

3. Een geschorst lid kan gedurende de schorsing geen aanspraak maken op de rechten die uit 
het lidmaatschap voortvloeien. 

4. Indien de schorsing onherroepelijk is geworden, publiceert het bestuur deze binnen de 
vereniging. 

5. In het geval het geschorste lid de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, stuurt het 
bestuur een afschrift van het schorsingsbesluit aan de haar bekende wettelijk 
vertegenwoordiger van dit lid. 

 
 
Artikel 8:  Einde van het lidmaatschap 
1.    Het lidmaatschap eindigt:  

a. door overlijden van het lid;  
b. door opzegging door het lid;  
c. door opzegging namens de vereniging.  
d. door ontzetting.  

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen 
       het einde van een verenigingsjaar. De kennisgeving dient uiterlijk vier weken voor het 
       einde van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur te zijn. Heeft de opzegging  
       niet tijdig plaatsgevonden, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten 
       tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd, tenzij het bestuur anders  
       besluit. Opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden indien van het lid  
       redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
3.     Opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door het lid is ook mogelijk   
        binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in  
        een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 

 4.     Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2, is een lid bevoegd zijn lidmaatschap met   
         onmiddellijke ingang op te zeggen binnen een maand nadat hem een besluit is bekend    
         geworden of is meegedeeld waarbij zijn geldelijke verplichtingen zijn verzwaard.  
         Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met opgave van de redenen.  
 5.     Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden:  
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         a. met onmiddellijke ingang, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden  
             het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede  
         b. tegen het einde van het verenigingsjaar, indien een lid zijn verplichtingen jegens de   
             vereniging niet nakomt (daaronder begrepen zijn financiële verplichtingen). 
6.     Ten aanzien van een lid, tevens bestuurder, geschiedt de opzegging van het lidmaatschap  
        door de algemene ledenvergadering. In alle overige gevallen geschiedt de opzegging door  
        het bestuur. 
7.     Ontzetting kan slechts geschieden wanneer een lid zeer ernstig en/of herhaaldelijk in strijd   
        met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op  
        onredelijke wijze benadeelt. 
8.     Ten aanzien van een lid, tevens bestuurder, geschiedt de ontzetting door de algemene    
        ledenvergadering. In alle overige gevallen geschiedt de ontzetting door het bestuur. 
9.     Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging dan wel tot ontzetting is genomen,  
        wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld,   
        waarbij tevens vermeld wordt op welke datum het lidmaatschap een einde neemt.   
        Betreffend lid staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open bij de  
        commissie van beroep. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris van de commissie van   
        beroep worden ingediend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is  
        betreffend lid geschorst conform artikel 7.  
        Een bestuurder staat geen beroep open bij de commissie van beroep. 
10.   Indien de ontzetting onherroepelijk is geworden, publiceert het bestuur deze binnen de  

  vereniging. 
11.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven desniettemin   
        de jaarlijkse contributie en de financiële bijdragen, waartoe door de algemene    
        ledenvergadering besloten is, voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.  
12,   Indien opzegging door het lid, opzegging door de vereniging, of ontzetting door de  
        vereniging betreft een lid dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, stuurt het  
        bestuur een afschrift van dit besluit aan de haar bekende wettelijk vertegenwoordiger van dit  
        lid.  
        	  
Artikel 9:  Verplichtingen van de leden 
1.a.  Leden zijn verplicht het eenmalige inschrijfgeld en de contributie te betalen, zoals door de   
        algemene ledenvergadering wordt vastgesteld; de leden kunnen daartoe in categorieën  
        worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.  
   b.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de  
        verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
  
2.a.  Leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk   
        reglement en overige reglementen, naar de besluiten genomen door de algemene  
        ledenvergadering, door het bestuur of door het bestuur benoemde commissies en naar de   
        aanwijzingen van de leden van het bestuur en van door het bestuur met zekere opdracht tot  
        leiding of anderszins belaste personen.  
b.     De in het bovenstaande lid vermelde verplichtingen gelden tevens voor de wettelijke     
        vertegenwoordiger(s) van jeugdleden 
 
 
Artikel 10: Geldmiddelen 
1.   Onverminderd de in artikel 9 genoemde bijdragen worden de inkomsten van de vereniging  
      gevormd door:  

a. donaties;  
b. erfstellingen, legaten en schenkingen;  
c. inkomsten uit wedstrijden, demonstraties en andere verenigingsactiviteiten;  
d. andere wettige ontvangsten.  

2.   Het bestuur kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
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Artikel 11: Bestuur 
1.  Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal 

van tenminste vijf en ten hoogste negen personen. De voorzitter, secretaris en de 
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.  
Bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging. 

2.  De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een 
voordracht op te maken door het bestuur voor elke vacature.  

 De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.  
3.   Tot het opmaken van een voordracht zijn tevens bevoegd tien stemgerechtigde leden.        

Een voordracht door tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste zeven dagen voor 
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur is 
verplicht deze voordracht terstond aan de leden mee te delen.  

4.  Indien er meer dan een voordracht is, geschiedt die benoeming uit die voordrachten. 
5. De voorzitter wordt in functie gekozen door tweederde meerderheid der stemmen.  
 
 
Artikel 12: Einde Bestuurslidmaatschap 
1.  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

Algemene ledenvergadering 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 bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af.  
De aftredende is herkiesbaar.  

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;  
b. door schriftelijk bedanken.  

 
 
Artikel 13: Taken en bevoegdheden van het bestuur 
1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 

de vereniging.  
2.  Het bestuur in zijn geheel is gezamenlijk verantwoordelijk voor de leiding van de vereniging.  

Het bestuur kan, tot wederopzegging en onverlet die gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.  

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. De taakstelling van 
de commissie wordt nader geregeld in een door het bestuur vast te stellen commissie-
reglement. 

4.  Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen; bij het staken 
van stemmen is het voorstel verworpen.  

5.  Indien het aantal bestuursleden beneden het krachtens deze statuten voorgeschreven aantal 
is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene ledenvergadering te beleggen waarbij zij een voordracht voor de vervulling van de 
open plaats(en) doet overeenkomstig artikel 11 lid 2.  

6.  Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, na goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering, met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen.  

  
 
Artikel 14: Vertegenwoordiging 
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

leden van het bestuur.  
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Artikel 15:  Handelen voor de leden 
De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en ten laste van de leden 
verplichtingen aangaan. Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in 
rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van een schadevergoeding tenzij het lid zich 
daartegen verzet. 
 
 
Artikel 16:  Bestuur en financiën 
1.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging een administratie te 

voeren en bewaren, zodanig dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.  

2.  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 over de gang van zaken in de vereniging en het 
gevoerde beleid. Het bestuur legt een balans en een staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.  Deze stukken worden 
ondertekend door alle bestuurders. Na verloop van de termijn van zes maanden, behoudens 
verlenging, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 
verplichtingen nakomen.   

3.  Eerst na goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten kan door de algemene 
ledenvergadering décharge worden verleend aan de bestuurders.  

4.   De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden en de wettelijke 
vertegenwoordigers van jeugdleden een kascommissie van tenminste twee personen die 
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 
de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.  

5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. 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 der 
vereniging te geven.  

6.  De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.  

7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden in de hiervoor genoemde leden 1 en 2 zeven jaar lang 
te bewaren.  

 
 
Artikel 17: Algemene ledenvergaderingen  
1.  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn overgedragen. 
2.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

ledenvergadering gehouden.  
3.  Verder wordt een algemene ledenvergadering gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt.  
4.  Iedere algemene ledenvergadering wordt door het bestuur schriftelijk bijeengeroepen of op 

andere wijze, door de algemene vergadering te bepalen, met inachtneming van een termijn 
van tenminste veertien dagen, onder schriftelijke bekendmaking van de agenda en de 
stukken waarover besluitvorming gevraagd wordt.  

5.  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 ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de wijze 
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waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen roept. Het bestuur is gehouden 
verzoekers hiertoe toegang tot het ledenbestand te verlenen. 

 
 
Artikel 18: Toegang tot Algemene Ledenvergadering 
1.  Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, met dien verstande dat 

jeugdleden vertegenwoordigd worden door hun wettelijk vertegenwoordiger; deze heeft de 
bevoegdheid het woord te voeren en voorstellen te doen namens het jeugdlid.   

2.   Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene  
      ledenvergadering.   
 
 
Artikel 19: Stemrecht 
1.  Aan ieder lid, tenzij dit lid is geschorst, komt in de algemene ledenvergadering één stem toe. 

Het stemrecht van een jeugdlid wordt uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.  
2.   Leden zijn slechts stemgerechtigd, indien zij in persoon op de algemene ledenvergadering 

aanwezig zijn.  
      In afwijking van het voorgaande kan iedere stemgerechtigde aan een andere 

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 
Een stemgerechtigde kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen. 

3.    Alle stemprocedures in de algemene ledenvergadering worden bij Huishoudelijk reglement 
geregeld.  

4.  Eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene ledenvergadering.  

 
 
Artikel 20: Commissie van beroep 
De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van beroep die handelt volgens het 
reglement Commissie van Beroep. 
 
 
Artikel 21: Statutenwijziging 
1.  In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijzigingen van de Statuten zal worden voorgesteld.  

2.  Zij die de oproeping tot een algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 14 dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de gewone leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering is gehouden.  

3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen 
in een vergadering waarin tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wordt binnen vier weken 
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals 
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste 
tweederde van de uitgebrachte stemmen.  

4.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat deze wijzigingen in een notariële akte 
zijn vastgelegd en deze zijn ingeschreven in het handelsregister. Het bestuur zal,nadat de 
algemene leden vergadering tot de statutenwijziging heeft besloten, de akte onverwijld doen 
verlijden. 
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Artikel 22: Ontbinding 
1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.  

Het 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. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook 
een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven, vast te stellen door de 
algemene ledenvergadering.  

 
 
Artikel 23: Reglementen 
1.  De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen 

worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.  
2.  Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze 

statuten.   
 
 
Slotbepaling 
In gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en 
legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 
 
 
 
 
 
 
 


