
Statuten OKK’70. 

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR 

Artikel 1. 

1) De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging O.K.K.’70 en is op acht juni 

negentienhonderdzeventig opgericht. 

2) Zij is gevestigd te Hardinxveld-Giessendam. 

3) De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het volleybalspel. Zij tracht dit 

doel langs wettige weg te bereiken door: 

a) Aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond (hierna te noemen: NeVoBo); 

b) Het maken van propaganda voor de volleybalsport in het woord, geschrift en daad; 

c) Het organiseren van wedstrijden; 

d) Het behartigen van de belangen van haar leden; 

e) Het huren van geschikte accommodaties. 

4) De duur van de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en staat ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 40322475. 

5) Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met éénendertig mei van het daaropvolgende jaar. 

6) Datum opmaak notariële akte zeventien september negentienhonderd negenennegentig. (muv 

Lid 1 welke dateert van veertien september tweeduizend één. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 2. 

1) De vereniging bestaat uit: 

a) Ereleden; 

b) Donateurs; 

c) Seniorleden; 

d) Juniorleden; 

e) Recreanten; 

f) Verenigingsleden. 

2)   

a) Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de 

vereniging. Deze vorm van lidmaatschap wordt verkregen door een, op voordracht van het 

bestuur, door de Algemene Ledenvergadering genomen besluit, met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

b) Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een 

jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

c) Seniorleden zijn zij, die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt. 

d) Juniorleden zijn zij, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 

achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

e) Recreanten zijn leden, die recreatief volleyballen zonder competitieverplichting. 

f) Verenigingsleden zijn niet-spelende leden. 



Artikel 3. 

1) Als lid of donateur kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaangaande bij 

het secretariaat in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. 

2) Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de Algemene 

Ledenvergadering over haar beweegredenen. De Algemene Ledenvergadering kan alsnog tot 

toelating besluiten. 

Artikel 4. 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden in 

geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapverplichtingen of door 

handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Na schorsing, 

die dus ten hoogste twee maanden duurt, zal het bestuur zich beraden over de 

voortgang/stopzetting van de schorsing. Het bestuur brengt de betrokkenen per aangetekend 

schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsing vervallen de 

rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap. 

2. Schorsing als lid van de NeVoBo brengt onmiddellijk schorsing als lid van de vereniging met zich 

mee. 

3. Het lid heeft de mogelijkheid om in protest te gaan bij de op dat moment op te richten 

Commissie van Beroep, welke zal bestaan ui de aanvoerders van de seniorenteams. Deze 

commissie heeft een adviserende stem. 

Artikel 5. 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden; 

b. schriftelijke opzegging aan het secretariaat; 

c. royement; 

d. ontzetting door het bestuur wanneer het lid in strijd handelt met de statuten en 

reglementen, of wegens onsportief, onbehoorlijk of storend gedrag; 

e. door het verlies van het lidmaatschap van de NeVoBo; 

f. het donateurschap eindigt als niet meer wordt voldaan aan de financiële verplichtingen die 

men is aangegaan. 

2. In alle gevallen, behalve artikel 5, lid b, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. In het geval, 

genoemd in artikel 5, lid b, eindigt het lidmaatschap, met een opzegtermijn van twee maanden, 

op de laatste dag van de maand, volgend op die waarin de opzegging is geschied. 

3. Na het besluit tot ontzetting, artikel 5, lid d, wordt het desbetreffende lid via een aangetekend 

schrijven met opgave van redenen van het besluit op de hoogte gebracht. 

4. Wanneer het lidmaatschap na één september eindigt, blijft het competitiegeld verschuldigd. Er 

bestaat geen recht op restitutie, uitgezonderd artikel 5.1.a. 

  



GELDMIDDELEN 

Artikel 6. 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies van de gewone leden en 

jeugdleden, welke gekoppeld is aan de leeftijd en het soort lidmaatschap, uit bijdragen van 

ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten, schenken, subsidies en 

tenslotte uit andere toevallige baten. 

2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 

voordracht van het bestuur. 

3. Jaarlijks wordt door een kascommissie een controle uitgevoerd op de vastgelegde financiële 

gegevens. Hiervan wordt verslag gedaan op de Algemene Ledenvergadering. De Algemene 

Ledenvergadering benoemt de kascommissie. 

BESTUUR 

Artikel 7. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit een oneven aantal leden, met een 

minimum van vijf. 

2. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. 

3. De bestuursleden treden iedere twee jaar af, in de Algemene Ledenvergadering, maar zijn 

terstond herkiesbaar. Er geldt geen maximale zittingsduur. 

4. Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

a. de voorzitter; 

b. de secretaris; 

c. de penningmeester. 

5. Tegenover derden is de vereniging gebonden door de handtekeningen van het dagelijks bestuur. 

6. Het bestuur is aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording schuldig inzake het gevoerde 

beleid. 

7. De voorzitter wordt rechtstreeks in functie gekozen. De overige taken worden in onderling 

overleg door het bestuur verdeeld. 

8. Bestuursvergaderingen zijn niet rechtsgeldig indien niet de meerderheid van het bestuur 

aanwezig is. 

9. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste 

twee bestuursleden. 

 

Artikel 8. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken der vereniging en het beheer van haar 

vermogen. Het is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, die niet door de statuten tot 

de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering worden geacht te behoren. 

2. Het bestuur heeft tot doel: 

a. Het bewaken van de doelstellingen van de vereniging, die in de statuten zijn opgesteld. 

b. Het stimuleren van activiteiten, die de doelstellingen van de vereniging gestalte geven. 

c. Het uitvoeren van de doelstellingen verwoord in een beleidsplan. 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 9. 

1. Voor vijftien juni van ieder jaar zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden, op een 

door het bestuur te bepalen plaats en tijd. 

2. De Algemene Ledenvergadering is jaarlijks tenzij: 

a. het bestuur meerdere vergaderingen nodig acht; 

b. tenminste één/tiende van het totale aantal stemgerechtigde leden schriftelijk en met opgaaf 

van reden om een extra vergadering verzoeken. De vergadering moet dan binnen veertien 

dagen, na ontvangst van het verzoek, gehouden worden. 

3. Een Algemene Ledenvergadering wordt opgeroepen met een termijn van veertien dagen. De 

oproep geschiedt schriftelijk aan allen die recht op toegang tot de Algemene Ledenvergadering 

hebben. Alle leden vanaf zestien jaar hebben stemrecht. 

4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden en donateurs. Donateurs en 

ereleden hebben slechts een adviserende stem. 

5. Een Algemene Ledenvergadering kan slechts worden gehouden, wanneer tenminste één/tiende 

of tien van de stemgerechtigde leden aanwezig is (exclusief bestuursleden). Wordt dit quorum 

niet gehaald, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gehouden. Voor deze 

vergadering is dit artikel niet van toepassing. 

6. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij absentie wordt hij/zij vervangen door een ander 

bestuurslid. 

7. Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan bij gewone meerderheid 

van stemming, behalve in die gevallen waarvoor in de statuten een ander stemverhouding is 

aangegeven. 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 10. 

De Algemene Ledenvergadering is bevoegd voor de vereniging een huishoudelijk reglement vast te 

stellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de statuten. 

WIJZIGING VAN STATUTEN 

Artikel 11. 

1. Het bestuur is verplicht bij wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement de leden 

samen te roepen. De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen slechts gewijzigd worden 

door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

2. De voorgestelde wijzigingen dienen tenminste vier weken van tevoren aan de leden te worden 

voorgelegd. 

3. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan, nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 

4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het gebied 

waar de vereniging haar zetel heeft. 



OPHEFFING 

Artikel 12. 

1. Tot opheffing van de vereniging kan alleen worden besloten door een tot dit doel 

bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering, waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde 

leden aanwezig is. Wordt dit quorum niet gehaald dan moet binnen vier weken een nieuwe 

vergadering worden gehouden. 

2. Is er in deze vergadering het vereiste quorum wederom niet gehaald, dan is deze Algemene 

Ledenvergadering toch gerechtigd tot opheffing te besluiten. 

3. Nadat een besluit tot opheffing van de vereniging is genomen, treedt het bestuur op als 

commissie van liquidatie. 

4. De Algemene Ledenvergadering die tot opheffing besluit, beslist over de bestemming van de 

bezittingen en eventueel batig saldo met inachtneming van de wettelijke voorschriften. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13. 

1. In alle gevallen, waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen niet 

voorzien, beslist het bestuur. 

2. De statuten treden heden in werking, het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt geacht op 

één september negentienhonderd negenennegentig in werking te zijn getreden. 

 


