Naam en zetel

STATUTEN

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam 'Petanquevereniging Gelre” en is
gevestigd te Hattem. Zij is opgericht op 4 januari 1999 en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de
petanquesport.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. De leden onderling wedstrijden te laten spelen.
b. Het houden en organiseren van wedstrijden.
c. Deel te nemen aan wedstrijden welke worden georganiseerd door
andere petanqueverenigingen en wedstrijden georganiseerd door
de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Leden
Artikel 3.
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating
door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet
vatbaar voor overdracht of overgang.
Verplichtingen
Artikel 4.
De leden zijn verplicht:
a. De statuten en huishoudelijk reglement en besluiten van bestuur
en/of van de algemene ledenvergadering na te leven.
b. Tot het betalen van een contributie die door de algemene
ledenvergadering zal worden vastgesteld.
c. Zich te houden aan de door de Nederlandse Jeu de Boules Bond
vastgestelde wedstrijdbepalingen en voorschriften.
d. De belangen van de vereniging niet te schaden.

Geldmiddelen

Bestuur

Artikel 5.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van de leden.
b. Ontvangsten uit wedstrijden.
c. Andere inkomsten, bijvoorbeeld subsidies, schenkingen, legaten
enzovoorts.

Artikel 7.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die
door de algemene ledenvergadering uit de leden worden gekozen.
a. De voorzitter wordt in funktie gekozen. De overige bestuursleden
worden in onderling overleg verdeeld.
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
c. Kandidaten voor een bestuursfunktie geschiedt op voordracht van
het bestuur, of door tien procent van het ledenbestand.
Kandidaatstelling moet uiterlijk voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur bekend zijn gemaakt.
d. Indien er meerdere kandidaten zijn voorgedragen voor een
bestuursfunktie, dan beslist de meerderheid van stemmen.
e. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af,
volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. De aftredende
bestuurder is terstond herkiesbaar.
f. In een tussentijdse vakature wordt zo snel mogelijk voorzien.
Desnoods als ad-interim, doch moet in de eerstvolgende
ledenvergadering aan de orde worden gesteld.
g. Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster
de plaats in van zijn voorganger.
h. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of
ontslaan indien zij daarvoor termen aanwezig acht. Voor een
daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste
tweederde van de schriftelijk uitgebrachte geldige stemmen.
Indien een schorsing binnen drie maanden niet is gevolgd door een
besluit tot ont-slag dan eindigt door het verloop de schorsing.

Einde lidmaatschap
Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij overlijden van het lid.
b. Door opzegging van het lid, uiterlijk één maand voor het einde van
het jaar.
c. Door opzegging door het bestuur, welke kan geschieden wanneer
het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
Opzegging geschiedt aan het einde van het jaar met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand.
d. Door ontzetting (royement).
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting uit de vereniging gaat onmiddellijk in na ontvangst van
een aangetekend schrijven met opgave van reden(en). De
betrokkene kan binnen één maand hiertegen in beroep gaan bij de
algemene ledenvergadering die in haar eerstvolgende vergadering
terzake beslist.
Hangende het beroep is het lid geschorst en heeft geen toegang
tot vergaderingen en wedstrijden met dien verstande, dat de
betrokkene voor het voeren van verweer alleen toegang heeft tot
de bedoelde vergadering en bevoegd is aldaar het woord te
voeren. De betrokkene is voorts bevoegd zich in bedoelde
vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
e. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
eindigt, blijft toch de jaarlijkse contributie voor het geheel
verschuldigd.

Bestuursvergadering

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 8.
Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de
voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
a. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen indien
geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet
en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
b. Alle besluiten, daar onder begrepen de besluiten als bedoeld in lid
a, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.
c. Blanco stemmen zijn ongeldig.
d. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij
de voorzitter of een ander bestuurslid dit wenst wordt er schriftelijk
gestemd.
e. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een
beslissing heeft genomen is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te
nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
schriftelijk plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
f. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de sekretaris
of een notulist notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist
op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Artikel 9.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het
uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering.
a. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of plaatsen aan de orde komt.
b. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen te doen uitvoeren door kommissies die door
het bestuur worden benoemd en ontslagen. Deze kommissies
blijven gedurende een verenigingsjaar in funktie en kunnen voor
een volgend jaar worden herbenoemd. Eventueel in een andere
samenstelling.
c. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur; hetzij door de voorzitter, hetzij door twee andere
bestuursleden tezamen.
d. De vereniging wordt op de vergadering van de Nederlandse jeu de
Boules Bond, of van de afdelingen van deze bond,
vertegenwoordigd door tenminste één bestuurslid.
e. Het bestuur is, met instemming van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Rekening en verantwoording

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig
december.
a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend,
b. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen vier
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid.
Het legt de balans, de rekening en verantwoording met een
toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene
ledenvergadering.
c. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
kaskommissie van tenminste twee personen die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. Deze kommissie onderzoekt de
rekening en verantwoording en brengt aan de alge-mene
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is
verplicht de kaskommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst
de verenigingskas en de waarde te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden van de vereniging te geven.
d. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kaskommissie
zich door een deskundige doen bijstaan.
e. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid a en b
gedurende tien jaren te bewaren.

Artikel 11.
Jaarlijks wordt met inachtneming van artikel 10 de algemene
ledenvergadering gehouden.
Uiterlijk vier weken voor de ledenvergadering worden alle leden
uitgenodigd door het bestuur.
Hetzij door het verenigingsorgaan, hetzij persoonlijk via een schrijven.
Tevens wordt hierbij de agenda vermeld.
In deze vergaderingen komen alle zaken aan de orde die een goed
funktioneren van de vereniging betaamd.
a. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo
dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
b. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van tien
procent van de leden een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen 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 oproeping overgaan met
inachtneming voor de daarvoor geldende regels.
c. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter
of diens plaatsvervanger. Wordt op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin.
d. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de sekretaris
of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen
gemaakt die door de voorzitter en notulist op de eerstvolgende
ledenvergadering worden vastgesteld en ondertekend.

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering

Ontbinding van de vereniging

Artikel 12.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de
vereniging. Geschorste leden hebben slechts toegang tot deze
vergadering indien zij verweer willen voeren tegen hun schorsing,
zoals bepaald in artikel 6 lid d.
a. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere personen,
indien zulks door bepaalde omstandigheden zijn vereist.
b. Ieder lid is stemgerechtigd en kan bij afwezigheid, een ander
meerderjarig lid schriftelijk machtigen zijn stem te doen uitbrengen.
c. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
d. Ongeldige stemmen worden aangemerkt als:
1. blanco stemmen;
2. onleesbaar zijn;
3. meer bevat dan het ter zake doende,
d. alle stemmingen geschieden mondeling, met uitzondering voor
personen welke schriftelijk moet worden uitgebracht. Bovendien
kan de voorzitter bepalen dat ook andere stemmingen schriftelijk
moeten worden uitgebracht.
e. Indien bij een stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen vindt een tweede stemming plaats tussen die personen
die het hoogst zijn geëindigd. Heeft alsdan weer niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats tussen die personen. Indien er tenslotte twee personen met
een gelijk aantal stemmen overblijven beslist het lot.
f. Indien de stemmen staken over een voorstel anders dan over
personen dan is dit verworpen.

Artikel 13.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 11 is van
overeenkomstige toepassing. Voor zover er geen
restitutieverplichtingen bestaan, kan er door de algemene
ledenvergadering worden beslist wat er met de gelden respectievelijk
eigendommen moet gebeuren.
Huishoudelijk reglement
Artikel 14,
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen en wijzigen waarin nader wordt ingegaan op bepaalde
taken en bevoegdheden.
Het huishoudelijk reglement mag nimmer bepalingen bevatten die in
strijd zijn met de statuten.

Slotbepaling
Artikel 15.
In alle gevallen waarin deze statuten en eventueel huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten worden voorgesteld,
zulks overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 42 en 43 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
a. Een statutenwijziging treedt pas in werking indien dit door een
notariële akte is bekrachtigd.
b. Het bestuur is verplicht ieder lid in het bezit te stellen van de
statuten en huishoudelijk reglement.

