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Statuten Wassenaarse Volleybal Vereniging 
 
 
Heden de zevenentwintigste juli negentienhonderdvierennegentig verschenen voor mij, Mr Johannes 
Leopold, kandidaat-notaris, wonende te Oegstgeest, hierna te noemen: notaris, als plaatsvervanger van Mr 
Boudewijn den Hartog, notaris ter standplaats Wassenaar: 
1. de heer Jan Benjamin van den Bergh, particulier, wonende te 2241 JL Wassenaar, van der Marckstraat 

20, geboren te Amsterdam op acht februari negentienhonderdtweeendertig, paspoortnummer H286336, 
gehuwd; 

2. de heer Bartholomeus van der Velden, ambtenaar wonende te 2241 MK Wassenaar, Strandwal 141, 
geboren te Rotterdam op negen januari negentienhonderdachtendertig, paspoortnummer C270140, 
gehuwd. 

De comparanten ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Wassenaar 
gevestigde vereniging: Wassenaarse Volleybal Vereniging, verklaren op grond van het in de op vijfentwintig 
november negentienhonderddrieennegentig gehouden vergadering van genoemde vereniging genomen 
besluit, van de notulen van welke vergadering een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht, de statuten 
van de vereniging te wijzigen en thans vast te stellen als volgt: 
 

NAAM 
Artikel 1 
De vereniging is genaamd Wassenaarse Volleybal Vereniging en is gevestigd te Wassenaar. Zij is opgericht 
op éénendertig juli negentienhonderdtweeënzestig en aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging heeft 
ten doel de volleybalsport te verbreiden, te bevorderen en te beoefenen en wel in de ruimste zin. 
 
Artikel 2 
Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met éénendertig mei. 
 

ALGEMEEN 
Artikel 3 
Bij het aangaan van een sponsorcontract neemt de vereniging voor de duur van het contract de naam van 
de sponsor aan, dan wel wordt de verenigingsnaam aangevuld met de naam van de sponsor. 
 
Artikel 4 
De vereniging heeft noch politieke noch godsdienstige richting, geloof en overtuiging der leden zullen 
worden geëerbiedigd. 
 
Artikel 5 
Het bestuur beslist inzake de interpretatie van deze statuten en van reglementen, alsmede in al die gevallen 
waarin deze statuten en reglementen niet voorzien. Zij legt over dergelijke beslissingen verantwoording af op 
de eerstvolgende ledenvergadering. 
 

LEDEN 
Artikel 6 
1. De vereniging kent gewone-leden, jeugd-leden, mini-leden, ere-leden en ondersteunende-leden. 
2. Gewone leden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar 

hebben bereikt. 
3. Jeugd-leden zijn zij die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar 

hebben bereikt doch niet ouder zijn dan achttien jaar. 
4. Mini-leden zijn zij die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar nog niet 

hebben bereikt. 
5. Ere-leden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de Algemene 

Vergadering als zodanig zijn benoemd met inachtneming van het gestelde in artikel 8. 
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6. Ondersteunende-leden zijn zij die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een 
jaarlijkse bijdrage, dan wel belangeloos voor de vereniging werkzaamheden verrichten en als zodanig 
door het bestuur zijn toegelaten. 

 
TOELATING 

Artikel 7 
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating kan de Algemene Vergadering alsnog tot 
toelating besluiten. 
 
Artikel 8 
Ere leden worden op voordracht van het bestuur of van een tiende gedeelte van de tot stemmen 
gerechtigden door de Algemene Vergadering benoemd. Voor het verkrijgen van het erelidmaatschap is 
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. 
 

SCHORSING 
Artikel 9 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn 
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die het belang van de vereniging in 
ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de 
schorsing en geeft hiervan kennis in het contactblad. 
 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 10 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid; 
 b. door opzegging van het lid; 
 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden 

aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren; 

 d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 

einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter 
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij verplichtingen van de 
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van 

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot 
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten 
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. Van opzeggingen en ontzettingen geeft het bestuur kennis via het contactblad. 
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
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GELDMIDDELEN 
Artikel 11 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies; 
b. bijdragen van ondersteunende leden; 
c. exploitatie-overschotten van toernooien en andere evenementen; 
d. renten; 
e. subsidies; 
f. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat nalatenschappen niet worden aanvaard 

dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; 
g. andere inkomsten en toevallige baten. 
 

CONTRIBUTIE 
Artikel 12 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld op voordracht van 
het bestuur. 
 

BESTUUR 
Artikel 13 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. 
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging en 

dienen tenminste zestien jaar of ouder te zijn. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige 
bestuursleden verdelen de overige functies in onderling overleg. De algemene vergadering stelt het 
aantal bestuursleden vast. 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden 
ontslagen of geschorst. Ter zake van de schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een 
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden 
daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de 
gelegenheid gesteld in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een 
raadsman doen bijstaan. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te 
dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De 
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. 

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft 
bestuursbevoegd. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in. 

 
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 14 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken 

en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. 
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot 
het aangaan 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 ander 
verbindt. 

3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het 
aangaan van overkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven, alsmede voor het aangaan van een 
sponsorcontract. Zonder vermelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen 
niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 
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4. Voor het beschikken over bank- en girosaldo is de handtekening van de penningmeester voldoende. 
 
Artikel 15 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of 

de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met penningmeester. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de 

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 

VERGADERINGEN 
Artikel 16 
1. In de maand mei of juni wordt een Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden in de gemeente 

waar de vereniging statutair is gevestigd. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 
doet rekening en verantwoording van zijn afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

2. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

 
KASCOMMISSIE 

Artikel 17 
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een commissie van tenminste drie 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en die op dat moment de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen uit. 
Elk jaar treedt één lid van de commissie af, waarbij het aftredende lid niet terstond herkiesbaar is. Het 
reservelid treedt in de plaats van het aftredende lid. Een nieuw reservelid wordt door de Algemene 
Vergadering benoemd. 
 
Artikel 18 
Naast de in artikel 16 genoemde vergadering kan het bestuur Algemene Vergaderingen bijeen-roepen 
wanneer zij zulks nodig of gewenst acht. 
Bovendien is het bestuur gehouden een Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der stemmen in de Algemene 
Vergadering daartoe een verzoek indient. 
Deze vergadering wordt binnen vier weken na binnenkomen van het verzoek gehouden. Indien het verzoek 
tot het bijeenroepen binnen drie weken na binnenkomst van het verzoek door het bestuur geen gevolg is 
gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenkomst kunnen overgaan, op de wijze waarop het bestuur 
een Algemene Vergadering bijeenroept. 
 
Artikel 19 
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 

schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste zeven 
dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 24. 
 
Artikel 20 
1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering, alsmede degenen die 

daarvoor door het bestuur en/of de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft 
toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover 
het woord te voeren. 

2. Gewone leden en jeugd leden van zestien jaar en ouder hebben een stem; jeugd leden jonger dan 
zestien jaar en mini leden hebben geen stemrecht. 

3. Ere leden hebben een adviserende stem, tenzij zij gewoon lid zijn; ondersteunende leden hebben geen 
stemrecht. 



6 
 

4. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 
aanmerking komen blanco en met naam van het lid ondertekende stemmen. Het uitbrengen van zijn 
stem bij volmacht is niet toegestaan. 

5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden. 
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen 
over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het 
lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is 
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig 
na tussenstemming. 

 
Artikel 21 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de 

secretaris danwel een ander bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 
stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door 
een door de voorzitter aangewezen persoon. 

 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

4. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 
aanmerking komen blanco en met de naam van het lid ondertekende stemmen. Het uitbrengen van zijn 
stem bij volmacht is niet toegestaan. 

 
Artikel 22 
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. De Algemene Vergadering benoemt deze commissies. 
 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 23 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld. 

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

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het 

doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister. 

 
ONTBINDING 

Artikel 24 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde 

Algemene Vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering 
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waarin tenminste drie/vierde van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is zich daarvoor heeft 
uitgesproken. 

2. Bij gebrek van het quorum wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te 
houden dertig dagen na de eerste vergadering, waarin tot ontbinding kan worden besloten met een 
meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal voor sportieve 
en of liefdadige doeleinden worden bestemd. De Algemene Vergadering stelt de bestemming vast op 
voordracht van het bestuur. 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 25 
1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, 

de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van 
commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst 
voorkomt. 

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet, noch met 
de statuten. 

3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen. 

 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor 
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Wassenaar, ten dage in het hoofd dezer gemeld. 
 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van 
de inhoud - van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 
stellen. 
 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 
 
 
J.B. van den Bergh ……………………….. 

 

B. van der Velden ……………………….. 

 

Mr. J. Leopold  ……………………….. 


