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Doorlopende tekst van de statuten van Utrechtse Sport-Vereniging 'Hercules', 
zoals deze luiden na akte van statutenwijziging verleden op 14 september 2020. 

STATUTEN 
NAAM, ZETEL, DUUR EN VERENIGINGSJAAR 
ARTIKEL 1 
1. De vereniging draagt de naam: UTRECHTSE SPORTVERENIGING 

"HERCULES", afgekort "USV HERCULES", en is gevestigd te Utrecht. 
2. De vereniging is opgericht op tweeëntwintig april achttienhonderd 

tweeëntachtig en geldt thans voor onbepaalde duur. 
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
DOEL 
ARIKEL2 
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van sport 

en sportieve recreatie, alsmede al datgene wat daarmee verband houdt. een 
en ander in de ruimste zin van het woord. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het doen aanwenden van de accommodatie en eigendommen van de 

vereniging voor sportieve, recreatieve, culturele en/of maatschappelijke 
doeleinden; 

b. gebruikmaking van alle andere middelen, die zij nodig of wenselijk acht. 
mits niet in strijd met wettelijke bepalingen of deze statuten. 

3. De algemene ledenvergadering stelt hiertoe per tak van sport afdelingen in. 
Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen dienaangaande. 

LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 3 
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in: 

a. gewone leden; 
b. algemene leden; 
c. leden van verdienste; 
d. ereleden. 

2. Het schriftelijk verzoek tot toelating als gewoon lid, wordt -onder opgave van 
de sport waarvoor men zich aanmeldt- gericht aan de secretaris van het 
hoofdbestuur, dat op het verzoek beslist. 

3. Het gemotiveerde besluit tot niet-toelating wordt betrokkene schriftelijk 
meegedeeld. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na dagtekening van 
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verzending van de mededeling in beroep te gaan bij de beroepscommissie. 
Hangende het beroep is betrokkene niet toegelaten als lid. 

4. Algemene leden zijn zij die zich bij hun verzoek tot aanmelding, waarop 
overeenkomstig het bepaalde in lid 2 is beslist, niet voor een sport hebben 
aangemeld. 

5. Leden van verdienste en ereleden worden op voordracht van het 
hoofdbestuur door de algemene ledenvergadering benoemd met minstens 
twee/derden respectievelijk drie/ vierden van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. 

6. Het huishoudelijk reglement bevat de eisen waaraan bij benoeming tot lid van 
verdienste casu quo erelid moet worden voldaan. 

7. Leden die de leeftijd van achttien jaar niet hebben bereikt zijn geen leden in 
de zin van de wet. 

LEDENADMINISTRATIE 
ARTIKEL4 
1. Het hoofdbestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van 

alle gewone leden, algemene leden, leden van verdienste en ereleden zijn 
opgenomen. Op hen allen rust de verplichting adreswijzigingen tijdig en 
volledig aan de secretaris van het hoofdbestuur door te geven. 

2. Het hoofdbestuur draagt zorg voor aan- en afmelding van de leden bij de 
landelijke en regionale sportorganisatie van die sport waarvoor het lid zich bij 
de vereniging heeft aangemeld. Het hoofdbestuur neemt daarbij de 
voorschriften van die sportorganisaties in acht. 

3. Aan derden worden overigens geen persoonlijke gegevens verstrekt, anders 
dan met toestemming van het hoofdbestuur, dat zich daarbij houdt aan 
wettelijke bepalingen omtrent de persoonlijke levenssfeer en de belangen van 
de vereniging in acht neemt. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 5 
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 (royement). 

2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een 
verenigingsjaar, schriftelijk bij de secretaris van het hoofdbestuur en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
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door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 
Niettemin is beëindiging van het lidmaatschap door opzegging met ingang van 
een ander tijdstip mogelijk, indien -naar het oordeel van het hoofdbestuur en 
met inachtneming van dat door genoemd bestuur te bepalen ander tijdstip 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Een lid kan zich -behoudens het bepaalde in het voorgaande lid - niet door 
opzegging onttrekken aan een besluit waarbij de verplichtingen van financiële 
aard van de leden worden verzwaard. 

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door 
het hoofdbestuur met onmiddellijke ingang, wanneer het lid, na daartoe 
herhaaldelijk schriftelijk te zijn aangemaand, niet aan zijn financiële 
verplichtingen jegens de vereniging voldoet, alsook in het geval van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur steeds 
schriftelijk onder opgave van de reden(en). 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken 
wanneer het lid in strijd handelt met het bepaalde in artikel 6, lid 4 of de 
vereniging overigens op onredelijke wijze benadeelt. 
De ontzetting geschiedt door het hoofdbestuur, dat betrokkene ten 
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis 
stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na dagtekening van 
verzending van de kennisgeving in beroep te gaan bij de beroepscommissie. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene 
geschorst. 

6. De rechten en verplichtingen van leden van verdienste en ereleden kunnen te 
allen tijde door schriftelijke opzegging door deze leden worden beëindigd. 

7. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vereist ten aanzien van 
leden van verdienste en ereleden goedkeuring door de algemene 
ledenvergadering met tenminste drie/vierden van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

8. Het huishoudelijk reglement voorziet in de gevolgen voor de verschuldigdheid 
van contributie bij beëindiging van het lidmaatschap volgens lid 1. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
ARTIKEL 6 
1. Leden hebben recht van toegang tot de accommodatie van de vereniging en 

het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en 
andere evenementen bij te wonen, alles op de wijze en gedurende de tijden 
door het hoofdbestuur te bepalen. 
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2. Leden hebben het recht van toegang tot de algemene ledenvergadering en de 
ledenvergaderingen van de afdelingen. 
Geschorste leden hebben alleen recht op toegang indien zij opgeroepen zijn 
door het desbetreffende bestuur. 

3. Leden van verdienste en ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als de 
gewone leden, met dien verstande dat zij stemrecht hebben in de 
ledenvergaderingen van alle afdelingen. Zij zijn evenwel niet contributie 
plichtig. 

4. Gewone leden, algemene leden, leden van verdienste en ereleden zijn 
verplicht zich te houden aan de bepalingen van de statuten en van het 
huishoudelijk reglement, alsmede aan besluiten van de bevoegde 
bestuursorganen van de vereniging en de overkoepelende sportorganisaties, 
waarbij zij -indien van toepassing- zijn aangemeld, en dienen zich overigens in 
alle opzichten te gedragen zoals een waardig lid van de "USV Hercules" 
betaamt. 

GELDMIDDELEN 
ARTIKEL 7 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit inschrijfgelden, contributies 

van de leden, entreegelden, competitiebijdragen, bijdragen van derden, 
donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, leningen, subsidies, 
ontvangsten uit wedstrijden, boetes, ontvangsten verband houdende met de 
exploitatie en andere inkomsten. 

2. Gewone leden en algemene leden betalen per verenigingsjaar een voor het 
desbetreffende jaar door de algemene ledenvergadering vast te stellen 
contributie. 
Het besluit tot contributievaststelling kent een onderscheid naar gewone en 
algemene leden, naar senior-en juniorleden, naar tak van sport, alsmede naar 
het aantal door het lid bij de vereniging beoefende sporten. 

3. Het huishoudelijk reglement bevat voorschriften inzake de onderscheiding van 
de leden in senioren en junioren, de wijze van inning van de contributies, 
alsmede inzake de uitoefening door het hoofdbestuur van de bevoegdheid tot 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van contributieschuld in individuele 
gevallen. 

BESTUREN 
ARTIKEL 8 
1. De vereniging wordt bestuurd door een hoofdbestuur, de afdelingen door een 

afdelingsbestuur. 
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2. Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en tenminste één lid en maximaal drie leden, alsmede zoveel 
leden als overeenkomt met het aantal afdelingen. 
Laatstbedoelde leden maken qualitate qua deel uit van het afdelingsbestuur, 
met dien verstande dat ieder van de hier bedoelde leden slechts deel kan 
uitmaken van het bestuur van één afdeling. 

3. Het hoofdbestuur bepaalt het getal zijner leden. 
4. Het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur moet in meerderheid bestaan uit: 

a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de 
vereniging en/of de entiteit die spelers van de vereniging contracteert. 
behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens een toepasselijk 
reglement van een bond waar de vereniging bij aangesloten is; 

b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die 
financiering verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers 
van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of 
krachtens een toepasselijk reglement van een bond waar de vereniging 
bij aangesloten is. 

5. Een afdelingsbestuur bestaat. naast het in lid 2 van dit artikel bedoelde 
hoofdbestuurslid, uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

6. De leden van het hoofdbestuur worden in de onderscheidene functies op 
voordracht van het hoofdbestuur benoemd door de algemene 
ledenvergadering. 

7. De leden van een afdelingsbestuur worden in de onderscheidene functies op 
voordracht van het afdelingsbestuur benoemd door de ledenvergadering van 
de afdeling. 

8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Zij 
treden af volgens een door de desbetreffende besturen op te maken rooster. 

9. Een bestuurslid kan, met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds 
aftreden. 
In geval het lidmaatschap van de vereniging van een bestuurslid eindigt. wordt 
dit lid geacht terzelfder tijd te zijn afgetreden als bestuurslid. 

10. Volgens het rooster aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk 
herbenoembaar als bestuurslid, al dan niet in dezelfde functie. 

11. Bij onvoltalligheid van een bestuur wordt zo spoedig mogelijk in vervulling van 
de open plaats of de open plaatsen voorzien. Een onvoltallig bestuur behoudt 
zijn bevoegdheden. 
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12. Op het rooster neemt een tussentijds benoemde de plaats in van degene in 
wiens vacature hij werd benoemd. 

13. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de tot 
benoeming bevoegde bestuursorganen worden geschorst of ontslagen. 
Besluiten tot schorsing of ontslag vereisen een meerderheid van tenminste 
twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 
Indien ingeval van schorsing niet binnen drie maanden na de datum van 
ingang van de schorsing tot ontslag is besloten, eindigt de schorsing. 

14. Elk bestuur vergadert zo dikwijls als het nodig acht, met dien verstande dat 
elk afdelingsbestuur tenminste eenmaal per verenigingsjaar vergadert. 

15. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent agendering, oproeping 
ter vergadering, vergaderorde en besluitvorming in de bestuursvergaderingen. 

STEMMEN 
ARTIKEL 9 
1. In vergaderingen bepaalt de voorzitter de wijze waarop wordt gestemd, met 

dien verstande dat stemmingen over personen schriftelijk geschieden indien 
één of meer stemgerechtigden zulks verlangen. 

2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
3. Alle besluiten waarvoor bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid 

is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
Blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen 
worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

4. Wordt bij de eerste en tweede stemming over personen geen volstrekte 
meerderheid behaald dan gaat de derde stemming tussen de twee personen 
die de meeste stemmen behaald hebben. Indien bij de derde stemming de 
stemmen staken beslist het lot. 

5. Bij staking van stemmen over zaken, wordt daarna een tweede stemming 
over hetzelfde voorstel gehouden. Indien bij deze tweede stemming de 
stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen. 

6. Van elke vergadering worden door de secretaris van het desbetreffende 
bestuur notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende vergadering van dat 
bestuur worden vastgesteld. 

HOOFDBESTUUR 
ARTIKEL 10 
1. Het hoofdbestuur is, behoudens beperkingen door de staturen, belast met het 

besturen van de vereniging en heeft alle daaruit voortvloeiende en daarmee 
samenhangende bevoegdheden, daaronder met name begrepen de 
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voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de algemene 
ledenvergadering en het zorgdragen voor de naleving van de statuten en 
reglementen van de vereniging. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, eventueel aangevuld met 
overige hoofdbestuursleden, treden op als dagelijks bestuur. 

3. Het hoofdbestuur kan binnen de kring van zijn bevoegdheden vallende taken 
aan het dagelijks bestuur delegeren. 

4. Onverminderd zijn verantwoordelijkheden kan het hoofdbestuur derden 
belasten met de uitvoering van feitelijke werkzaamheden. Het hoofdbestuur 
kan deze derden een honorarium toekennen casu quo in verband daarmede 
met derden een arbeidsovereenkomst aangaan. 

5. Alle handelingen met financiële gevolgen die een in het huishoudelijk 
reglement te bepalen bedrag te boven gaan behoeven de toestemming van 
de algemene ledenvergadering. 

6. Het hoofdbestuur is, met toestemming van de algemene ledenvergadering, 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden 
of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld 
van een derde verbindt, alsmede tot het ter leen verstrekken of ter leen 
opnemen van gelden. 

7. Het hoofdbestuur is bevoegd een lid wegens handelen of nalaten in strijd met 
het bepaalde in artikel 6 lid 4 van deze statuten disciplinair te straffen met een 
schorsing voor een termijn van ten hoogste een jaar, dan wel jegens het 
betrokken lid een disciplinaire maatregel te nemen, zoals uitsluiting van het 
deelnemen aan wedstrijden, ontzegging van de toegang tot het complex en 
dergelijke en/of het opleggen van een alternatieve straf. 

8. Tegen een door het hoofdbestuur opgelegde disciplinaire straf of maatregel 
staat voor het betrokken lid binnen een bij huishoudelijk reglement te bepalen 
termijn beroep open op de beroeps- commissie. Het instellen van beroep 
schorst de tenuitvoerlegging niet. 

VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL 11 
1. Zowel het hoofdbestuur als het dagelijks bestuur is bevoegd tot het 

vertegenwoordigen van de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende leden van het dagelijks bestuur, onder wie in elk geval de 
voorzitter, dan wel in het geval van diens ontstentenis of belet, de secretaris. 
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3. Het hoofdbestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen tot 
vertegenwoordiging binnen in de volmacht te stellen grenzen. Het 
hoofdbestuur kan ook aan andere bestuursleden en aan derden, hetzij aan hen 
gezamenlijk handelend, volmacht verlenen. 

AFDELINGEN 
ARTIKEL 12 
1. De vereniging kent per te beoefenen tak van sport een afdeling, met 

betrekking tot welker instelling, opheffing, wijziging en organisatie de 
algemene ledenvergadering besluit. 

2. Een afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid. 
3. Voor de totstandkoming van een besluit tot instelling, opheffing of wijziging 

van een afdeling gelden dezelfde vereisten als voor de tot stand koming van 
een besluit tot wijziging van deze statuten. 

4. Aan de ledenvergadering van de afdeling komen in de afdeling alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het 
afdelingsbestuur zijn opgedragen. 

5. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot een afdelingsvergadering en 
het recht om aldaar het woord te voeren. 

6. In de afdelingsvergadering hebben, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3, lid 7 en artikel 6, lid 3, uitsluitend stemrecht de leden die tot de 
afdeling behoren. 

7. Het afdelingsbestuur belegt tenminste eenmaal per jaar een 
ledenvergadering, waarin in ieder geval aan de orde komen de verantwoording 
over het gevoerde beheer over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting 
voor het komende verenigingsjaar. 

8. Het huishoudelijk reglement voorziet in bepalingen omtrent agendering, 
bijeenroeping, vergaderorde en besluitvorming in de ledenvergadering van de 
afdeling. 

9. Het afdelingsbestuur is bevoegd tegen een lid van de desbetreffende afdeling 
disciplinaire maatregelen te nemen, overeenkomstig het bepaalde in het 
huishoudelijk reglement. Tegen een door het afdelingsbestuur opgelegde 
disciplinaire maatregel staat voor het betrokken lid binnen een bij 
huishoudelijk reglement te bepalen termijn beroep open op de 
beroepscommissie. Het instellen van beroep schorst de tenuitvoerlegging 
niet. 

10. Een afdelingsbestuur dient door het hoofdbestuur uit te vaardigen richtlijnen 
casu quo aanwijzingen na te leven. 
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11. Het hoofdbestuur kan te allen tijde bevoegdheden van een afdelingsbestuur 
aan zich trekken. 
Het hoofdbestuur bepaalt het tijdstip waarop het afdelingsbestuur zijn 
bevoegdheden herkrijgt. Het afdelingsbestuur herkrijgt die bevoegdheden in 
ieder geval op de eerstkomende algemene ledenvergadering, tenzij die 
vergadering anders beslist. 

COMMISSIES 
ARTIKEL 13 
1. De vereniging kent de navolgende commissies, waarvan de leden door de 

algemene ledenvergadering worden benoemd: 
a. Kascommissie; 
b. Beroepscommissie. 

2. De leden van de in het vorige lid genoemde commissies worden benoemd 
voor een periode van maximaal drie jaar. 

3. De in het eerste lid genoemde commissies zijn bevoegd de bestuursorganen 
van de vereniging gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. 

4. Het huishoudelijk reglement bevat regelen inzake de samenstelling, 
benoeming, taken en bevoegdheden van deze commissies, voorzover zulks 
niet in deze statuten is geregeld. 

5. Alle overige commissies door besturen ingesteld en adviseurs door hen 
aangesteld zijn steeds werkzaam onder verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende besturen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, BIJEENROEPING 
ARTIKEL 14 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan het 
hoofdbestuur zijn op- of overgedragen. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 13, worden jaarlijks twee algemene 
ledenvergaderingen gehouden, en wel één in het eerste halfjaar en één in het 
tweede halfjaar. 

3. Op schriftelijk verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen van 
tenminste vijfentwintig stemgerechtigden is het hoofdbestuur verplicht tot 
het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet 
langer dan zes weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de 
algemene ledenvergadering overgaan. 

4. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door 
schriftelijke mededeling onder opgave van de agenda aan de leden en aan de 
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afdelingsbesturen op een termijn van tenminste drie weken. 
Publicatie van de bijeenroeping in een aan de leden te zenden 
verenigingsblad, C.q. op de webpagina van de vereniging, onder opgave van 
de agenda voldoet aan de eis van schriftelijke mededeling aan de leden. 

5. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent agendering, oproeping 
ter vergadering, vergaderorde en besluitvorming in de algemene 
ledenvergaderingen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, SAMENSTELLING 
ARTIKEL 15 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden der vereniging. 
2. De algemene ledenvergadering kan besluiten niet-leden tot de vergadering 

toe te laten. 
3. Stemrecht hebben slechts de leden in de zin der wet. 
ALGEMENE LEDENVERGADERING, TAKEN 
ARTIKEL 16 
1. In de algemene ledenvergadering, welke wordt gehouden in het eerste 

halfjaar, legt het hoofdbestuur onder overlegging van het jaarverslag en de 
jaarrekening verantwoording af over zijn in het afgelopen verenigingsjaar 
gevoerde beheer. 

2. De jaarrekening bestaat tenminste uit een staat van baten en lasten, een 
balans en een staat van activa, met bijbehorende toelichtingen. 

3. Het hoofdbestuur doet de jaarrekening met alle bijbehorende bescheiden 
uiterlijk vier weken voor de algemene ledenvergadering, bedoeld in het 1 e lid 
van dit artikel, toekomen aan de kascommissie. 
De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt van het onderzoek 
verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Het hoofdbestuur is verplicht 
aan de commissie alle gevraagde inlichtingen met betrekking tot de 
jaarrekening te verstrekken, verlangde bescheiden over te leggen en inzage in 
de boekhouding te geven. 

4. De algemene ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. 
5. In de algemene ledenvergadering, welke wordt gehouden in het tweede 

halfjaar, worden in elk geval behandeld de vaststelling van de contributies en 
de vaststelling van de begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar. 

6. De begroting bestaat tenminste uit een staat van baten en lasten, voorzien 
van een specificatie van de afschrijvings- en rentelasten en een toelichting per 
post. 

7. De algemene ledenvergadering stelt de begroting vast. 
STATUTENWIJZIGING 
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ARTIKEL 17 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van een 

algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling 
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van 
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste vier weken 
bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten binnen minimaal 
twee weken voor de in lid 1 genoemde vergaderdatum een afschrift van dat 
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag 
waarop de vergadering werd gehouden, terwijl zij bovendien het 
desbetreffende voorstel binnen dezelfde termijn schriftelijk ter kennis van de 
afdelingsbesturen moeten brengen. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 
ledenvergadering waar tenminste de helft van het aantal stemgerechtigden 
aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Bij gebreke van het in het vorige lid bedoelde quorum kan, ongeacht het 
aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigden tot wijziging van de 
statuten worden besloten in een volgende, tenminste twee weken doch 
uiterlijk acht weken na de eerste, te houden algemene ledenvergadering 
waarbij eveneens een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen is vereist. 

5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 
is opgemaakt. 

6. De leden van het hoofdbestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de 
staturen. zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het 
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht gehouden 
verenigingenregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
ARTIKEL 18 
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 , 3 en 4 is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding 
van de vereniging. 

2. Bij ontbinding der vereniging wordt door de algemene ledenvergadering, 
waarin tot ontbinding besloten wordt, met inachtneming van de 
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desbetreffende wettelijke bepalingen aan het vermogen der vereniging een 
bestemming gegeven. 

3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening 
door het hoofdbestuur. 

4. 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 voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten alsdan aan haar naam 
worden toegevoegd de woorden" in liquidatie". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ARTIKEL 19 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin 

worden geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten daarin regeling 
dienen te vinden en waarin zonodig tevens kan worden voorzien in hetgeen 
deze statuten niet of niet volledig bevatten. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 
algemene ledenvergadering. 

3. De vormvereisten volgens artikel 17, leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Waar deze statuten verwijzen naar het huishoudelijk reglement behouden de 
desbetreffende bepalingen in de vervallen statuten hun rechtskracht zolang 
niet in aanpassing van het huishoudelijk reglement conform deze statuten is 
voorzien. 

5. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn 
met de wet of met deze statuten. 

6. De ledenvergadering van een afdeling kan een aanvullend huishoudelijk 
reglement voor de afdeling vaststellen. 

7. Waar in de statuten over huishoudelijk reglement wordt gesproken is bedoeld 
het huishoudelijk reglement zoals in dit artikelomschreven. 


