
Naam, Zetel en Duur.

Artikel 1

De verenging draagt de naam: Polsstokbond Holland (hierna te noemen: de bond)
Zij is gevestigd te Lopik
Zij is opgericht op zeventien april negentienhonderd vijf en zeventig en aangegaan voor onbepaalde 
tijd.

Doel

Artikel 2

De bond stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het polsstokverspringen/ fierljeppen. Zij 
tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het ondersteunen en het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten leden;
b. Het uitschrijven en het organiseren van wedstrijden en competities;
c. Het opstellen van reglementen en het toezien op de naleving hiervan;
d. Het promoten van het polsstokverspringen;
e. Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het polsstokverspringen;
f. Aansluiting bij de Nederlandse Fierljep Bond als district;
g. Samenwerking met andere districten van de NFB;
h. Het samenwerken met andere sportorganisaties;
i. Gebruikmaken van alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
j. Al het voorgaande steeds in de meest ruime zin van het woord.

Boekjaar en verenigingsjaar

Artikel 3

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april

Geldmiddelen

Artikel 4

Het bondskapitaal wordt gevormd door:
a. De bondsbezittingen en de inkomsten daaruit;
b. Contributies;
c. Entreegelden;
d. Bijdragen en subsidies;
e. Erfstellingen, legaten en schenkingen. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving worden aanvaard;
f. Inkomsten verkregen uit sponsoring en demonstrates;
g. Alle andere verkregen baten.

Zij mag bovenstaande niet aannemen of aanvaarden, indien daaraan voorwaarden en/of lasten zijn 
verbonden die in strijd zijn met het doel van de bond of die de belangen van de bond en/ of haar leden 
zouden kunnen schaden.

Organisatie van de PBH



Artikel 5

1. De bond kent leden en organen.
2. De bond is aangesloten bij de NFB als district.
3. Als lid en district van de NFB aanvaardt de PBH namens zichzelf en haar leden de verplichting om

de statuten, reglementen en besluiten van de NFB na te leven.

Organen

Artikel 6

1. Organen van de bond zijn:
a. Algemene vergadering
b. Bestuur
c. Commissies die bij of krachtens de Statuten of reglementen van de bond zijn belast met een 

nader omschreven taak en waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid kan worden toegekend.
2. Organen en leden van organen zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die hen in het 

kader van hun lidmaatschap van deze organen is verstrekt en/of zal worden verstrekt en waarvan 
zij weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat deze informatie geheim is.

3. Organen en leden van organen dienen hun functie op een behoorlijke en integere wijze te 
vervullen.

4. Organen en leden van organen , dienen zich bij de vervulling van hun functie te richten naar het 
belang van de bond en nemen niet deel aan de beraadslaging en/of besluitvorming indien zij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang hebben.

Leden

Artikel 7

1. De bond kent gewone leden en buitengewone leden.
2. Leden worden toegelaten door het bestuur, tenzij de statuten of reglementen anders bepalen. Het 

bestuur kan zijn bevoegdheid tot toelating delegeren aan een daarvoor aangewezen orgaan.
3. Gewone leden zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die zijn toegelaten als:

a. Volwaardige afdeling;
b. Basis afdeling;

4. Voorwaarden verbonden aan de status volwaardige afdeling en basisafdeling zijn opgenomen in 
het huishoudelijk reglement.

5. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die zijn toegelaten als:
a. afdelingslid, hieronder wordt verstaan een natuurlijk persoon die door een gewoon lid is 

aangemeld bij de bond;
b. rechtstreeks lid, zijnde een natuurlijk persoon die zitting heeft in een bondsbestuur of ander 

orgaan, voor zover deze persoon niet lid is via een andere weg.
c. erelid
d. lid van verdienste

6. Uitsluitend gewone leden zijn lid in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. De buitengewone leden zijn geen lid van de bond in de zin van de bepalingen 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij hebben echter wel toegang tot de algemene 
vergadering, maar hebben daar geen stemrecht en/of spreekrecht, tenzij de statuten of 
reglementen anders bepalen.

7. Het lidmaatschap wordt verkregen:
a. gewoon lid, door toelating door het bestuur of bij niet toelating door het bestuur kan toelating 

worden gegeven door de algemene vergadering.



b. buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub a, door aanmelding als lid door een gewoon 
lid.

c. buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub b, door toelating/toetreding tot het bestuur of 
een ander orgaan;

d. buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c, door verlening van heterelidmaatschap 
door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

e. buitengewoon lid als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub d, door verlening van het lidmaatschap van 
verdienste door het bestuur.

8. De wijze van aanmelding en voorwaarden betreffende het onderscheid tussen de soorten leden 
staan in het huishoudelijk reglement.

Schorsing 

Artikel 8

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in het geval dat het lid handelt in strijd met zijn 
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die de belangen van de vereniging in 
ernstige mate hebben geschaad. Gedurende de periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het 
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. De lidmaatschapsverplichtingen blijven 
onverkort instand.

Einde lidmaatschap

 Artikel 9

1. Een lidmaatschap eindigt door:
a. de dood, indien het een natuurlijk persoon betreft;
b. door ontbinding of doordat hij ophoudt te bestaan, indien het een rechtspersoon betreft.
c. door opzegging van het lidmaatschap door het lid. Opzegging kan voor gewone leden slechts 

plaats vinden per einde van het boekjaar en voor buitengewone leden per einde van het 
verenigingsjaar. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor begin van
het nieuwe boekjaar cq. verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.
Deze is verplicht de ontvangst binnen dertig dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een 
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 
lopende boekjaar cq. verenigingsjaar, tenzij het bondsbestuur anders besluit of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. door opzegging van het lidmaatschap namens de bond. Opzegging van het lidmaatschap 
namens de bond kan geschieden per einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur, 
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na 
daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens 
de bond heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten 
welke te eniger tijd door de statuten en huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap gesteld 
mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolgd
hebben, wanneer redelijkerwijs van de bond niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en)

e. door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond 
handelt of de bond op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, 
dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), schriftelijk in 
kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in



beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst.

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht reden of oorzaak, 
blijft desalniettemin de gehele jaarlijkse bijdrage door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur 
anders bepaald.

Verplichtingen van de leden

Artikel 10

1. Leden van de bond zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen, alsmede de besluiten van de bond en zijn organen na te leven;
b. de verplichtingen, die de bond uit naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap 

voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
c. zich voor, tijdens en na de wedstijd of activiteit behoorlijk te gedragen;
d. er voor te zorgen dat de wedstrijden en activiteiten ordelijk verlopen en dat de voorschriften 

die, door of vanwege het bestuur met betrekking tot de handhaving van de orde bij die 
wedstrijden en activiteiten mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;

e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de sport en de bond door hun toedoen 
niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad;

f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de bond te onthouden van bedrieglijke en 
schadelijke handelingen;

g. aan de financiele verplichtingen als omschreven in het huishoudelijk reglement te voldoen.
2. De gewone leden zijn bovendien verplicht:

a. In hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de afdeling en haar leden (mede-) 
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen;

b. Ervoor te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn
met de statuten en reglementen van de bond;

3. voor het overige kunnen door de bond slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na 
voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Contributie

Artikel 11

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene 
vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden 
ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Donateurs

Artikel 12

1. De bond kent naast leden ook donateurs.
2. Als donateur kunnen worden toegelaten natuurlijke personen of rechtspersonen die zich jegens de

bond verplichten jaarlijks een bijdrage te storten waarvan het minimum door het bestuur wordt 
vastgelegd.

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke krachtens de statuten of 
reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.



5. Opzegging namens de bond geschiedt door het bestuur.

Vrienden van de bond

Artikel 13

De vrienden van de bond is een groep donateurs zoals bedoeld in Artikel 12, maar met een bijzondere
status. Een nadere uitwerking van de Vrienden van de PBH staat in het Huishoudelijk reglement.

Bestuur

Artikel 14

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de niet geschorste en meerderjarige 
buitengewone leden van de bond benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden één voorzitter, één 
secretaris en één penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester zijn niet 
verenigbaar, evenmin die van voorzitter met een van de andere.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen 
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste tweederde der geldig 
uitgebrachte stemmen vereist.

4. De bestuursleden zijn bevoegd ten allen tijden zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 
geschiedt met een opzeg termijn van tenminste drie maanden.

5. De zittingsduur van elk bestuurslid bedraagt drie jaar. Aftreding geschied volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal
drie keer aaneengesloten voor een zittingsduur van drie jaar benoemd worden.

6. In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Een 
tussentijds gekozene neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

7. Het bestuur wordt in de uitoefening van zijn taken bijgestaan door organen, waarvan de taken en 
de (wijze van) samenstelling zijn geregeld in het huishoudelijk reglement.

Taken en bevoegdheden bestuur

Artikel 15

1. Het bestuur is belast met het besturen van de bond.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de bond.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris

of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
4. In alle gevallen waarin de bond een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van de 

bestuursleden, kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de bond te 
vertegenwoordigen.

5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, leveren, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of 
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur goedkeuring van de 
algemene vergadering.

6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat 
tevoren een bestuursbesluit of algemene vergaderingsbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan
van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.



7. Bestuursleden en leden van organen kunnen niet zijn personen die voor de wet onbekwaam zijn.

Besluitvorming bestuur

Artikel 16

1. Besluiten kunnen door het bestuur slechts genomen worden in een vergadering, waarin ten minste
de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

2. Alle besluiten dienen te worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
3. Van het besprokene in het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die de het 

besprokene correct weergeeft. Deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken 
en vastgesteld door het bestuur.

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
5. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
6. a. het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is 

beslissend. Het zelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. De besluitvorming van het bestuur kan ook buiten de vergadering geschieden, mits alle in functie 
zijnde bondsbestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun stem voor het betrokken 
voorstel hebben uitgebracht.

Algemene vergadering (jaarvergadering)

Artikel 17

1. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar, wordt een algemene vergadering 
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt deze vergadering het jaarverslag uit en doet, 
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het 
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, 
een commissie van ten minste twee meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken van het 
bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De 
commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek 
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door en deskundige doen 
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de bond te tonen en inzage van de 
boeken en bescheiden van de bond te geven.

3. Jaarverslag, balans, staat van baten en lasten en de toelichting zijn bij de uitnodiging voor alle 
leden beschikbaar en zijn ondertekend door alle bestuursleden.

4. De algemene vergadering dient goedkeuring aan het jaarverslag, de rekening en de 
verantwoording te verlenen.

5. Bij afzonderlijk besluit dient de algemene vergadering jaarlijks aan het bestuur decharge te 
verlenen.

Algemene vergadering (alle algemene vergaderingen)

Artikel 18



1. De algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls dit wenselijk is of 
daartoe op grond van de wet, statuten of reglementen verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een vijfde deel van de stemgerechtigde leden is het bestuur 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, te houden vier weken na indiening 
van het verzoek.
Het verzoek moet schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur worden gedaan en moet 
de punten van behandeling bevatten. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na de 
indiening van het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als bepaald in lid 10 van dit 
artikel. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een 
termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door aan alle leden een schriftelijke 
mededeling te zenden.

4. Het bestuur kan besluiten ook andere personen dan leden of deskundigen tot de algemene 
vergadering toe te laten. Deze personen hebben geen stemrecht.

5. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen 
boek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerst volgende algemene vergadering.

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen , die de 
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand 
die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die 
het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen die bij 
die tweede stemming de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

8. De algemene vergadering wordt gehouden op een door het bestuur vast te leggen plaats. 
Bijeenroeping vind plaats door de alle gewone leden schriftelijk uit te nodigen voor de vergadering.
De uitnodiging moet voorzien zijn van een agenda.

9. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 
aanmerking komen blanco en met naam van de stemmende ondertekende stemmen.

10. Het stemrecht over besluiten waarbij de bond aan bepaalde personen rechten toekent of 
verplichtingen kwijtscheld, wordt aan die personen en aan hun echtgenoten en bloedverwanten in 
de rechte lijn ontzegt.

11. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is 
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt 
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit 
verlangt.

Artikel 19

1. De voorzitter leidt de algemene vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere
bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de 
voorzitter aangewezen lid van de bond notulen opgemaakt.

3. De notulen worden binnen zeven dagen na de algemene vergadering verstuurd aan alle gewone 
leden.



4. Alle bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering worden tenminste zeven jaar 
bewaard.

Samenstelling algemene vergadering.

Artikel 20

1. De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden, daarin vertegenwoordigd door schriftelijk 
gevolmachtigden, in de statuten te noemen: "afgevaardigden", welke afgevaardigde namens het 
betreffende lid het stemrecht van dit lid mag uitoefenen.

2. Elk gewoon lid- basisafdeling vaardigt, bij schriftelijke volmacht, te verlenen door het betreffende 
afdelingsbestuur, een van zijn meerderjarige leden ter algemene vergadering als stemgerechtigde 
afgevaardigde af. Elk gewoon lid- volwaardige afdeling vaardigt, bij schriftelijke volmacht, te 
verlenen door het betreffende afdelingsbestuur, twee van zijn meerderjarige leden ter algemene 
vergadering als stemgerechtigde afgevaardigde af.

3. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. Op verzoek van het bestuur dient een afgevaardigde de volmacht die door het desbetreffende 

gewone lid is afgegeven te kunnen overleggen. Indien de volmacht elektronisch is vastgelegd 
dient de afgevaardigde, op verzoek van het bestuur, een leesbaar en gereproduceerd bericht van 
deze volmacht te kunnen overleggen. De afgevaardigde dient meerderjarig te zijn, hetwelk in de 
volmacht moet zijn verklaard

5. Een gewoon lid kan zich niet door een ander gewoon lid laten vertegenwoordigen.

Toegang en stemrecht algemene vergadering

Artikel 21

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben, naast de afgevaardigden, de bestuursleden, de 
buitengewone leden van de bond en genodigden. Geen toegang hebben (afgevaardigden en/of 
bestuursleden van) geschorste leden en geschorste bestuursleden. De voorzitter van de 
algemene vergadering kan wel besluiten een ( afgevaardigde of een of meer bestuursleden van 
een) geschorst lid te horen.

2. Over toelating van andere dan de in het voorgaande lid bedoelde personen beslist de voorzitter 
van de algemene vergadering.

3. Uitsluitend de afgevaardigden, de bestuursleden en de ereleden hebben spreekrecht tijdens de 
algemene vergadering. Verder mogen alleen zij die daartoe door de voorzitter in de gelegenheid 
worden gesteld het woord voeren.

4. Het stemrecht in de algemene vergadering berust uitsluitend op de afgevaardigden van de niet 
geschorste gewone leden. Iedere afgevaardigde heeft 1 stem.

Statutenwijziging

Artikel 22

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, 
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien
dagen.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering ene 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op 
een daartoe geschikte plaats voor alle leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop
de vergadering werd gehouden.



3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering, met 
een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 23

Het in artikel 22 genoemde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden 
vertegenwoordigd zijn door hun afgevaardigden en het besluit unaniem wordt genomen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 24

1. Behoudens het bepaalde in 19 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de bond ontbonden door 
een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde van de 
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste de helft van de afgevaardigden 
van de gewone leden aanwezig zijn.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige afgevaardigden tot
ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na 
de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden 
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de bond te ontbinden. De termijn voor 
oproeping van een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt 
de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal door de algemene vergadering worden aangewend voor doeleinden 
die het meest met het doel van de bond overeenstemmen.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor 
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de bond uitgaan, moeten aan 
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"

Reglementen

Artikel 25

1. De algemene vergadering kan bij algemeen of bijzonder reglement nadere regels geven omtrent 
het lidmaatschap, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de 
vergaderingen, de wijze van uitoefenen van stemrecht, het beheer en gebruik van de 
eigendommen van de bond, het organiseren van wedstrijden, het instellen en de werkwijze van de
organen en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst lijkt.

2. Een algemeen of bijzonder reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in
strijd zijn met de bepalingen van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van de
statuten.


