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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: VOLLEYBALVERENIGING
CSV, gevestigd te Zwolle, na statutenwijziging de dato 7 april 2017 verleden voor
een waarnemer van Mr H.B. Lever, notaris gevestigd te Meppel

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam:
VOLLEYBALVERENIGING CSV.
2. De vereniging is opgericht te Zwolle op één april negentienhonderd achtenzestig.
3. De vereniging heeft haar zetel te Zwolle.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 2.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de
volleybalsport. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. zich aan te sluiten bij de Nederlandse Volleybal Bond;
b. wedstrijden te doen houden;
c. trainingen te organiseren;
d. evenementen op het gebied van de volleybalsport te organiseren;
d. het vormen van een band tussen haar leden;
e. het maken van propaganda voor de volleybalsport;
f. andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.
LEDEN EN DONATEURS
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.
a. gewone leden zijn zij die deelgenoot zijn van de vereniging.
b ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging danwel de volleybalsport in het algemeen, door de algemene
vergadering als zodanig zijn benoemd.
c. 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.
2. Als gewoon lid kan men worden toegelaten door een verzoek (schriftelijk of per email) daartoe bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij
niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van een/tiende (1/10e)
gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene vergadering
benoemd.
4. Donateur wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur dat over de
toelating beslist.
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5.

De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en de besluiten van de organen
van de vereniging en van de Nederlandse Volleybal Bond, alsmede de door deze
bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, na te leven.
6. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door
middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid
voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
SCHORSING
Artikel 5
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee
(2) maanden, als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze
periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn
lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
2. De betrokkene kan binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep komen bij de commissie van beroep, als bedoeld in art. 10 lid 8. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de betrokkene geschorst.
BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van een lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging door een lid geschied via elektronische weg of schriftelijke kennisgeving
gericht aan de ledenadministratie tegen het einde van het verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand.
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet kan worden gevergd het lidmaatschap langer te laten voortduren. De opzegging
geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in
strijd handelt met de statuten, het reglement of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting
geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de
hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één (1) maand na
ontvangst van de kennisgeving kan betrokkene in beroep gaan bij de commissie van
beroep, als bedoeld in art. 10 lid 8. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep blijft het lid geschorst als bedoeld in artikel 5.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of
de oorzaak eindigt, blijft niettemin de contributie over het hele verenigingsjaar
verschuldigd. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen.
GELDMIDDELEN.
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, uit
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de bijdragen van de donateurs, uit sponsoring, uit de verkrijgingen krachtens
erfstellingen, legaten en schenkingen, uit subsidies en andere inkomsten.
2. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan hoogte wordt vastgesteld door
de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht tot automatische betaling
van de periodieke bijdrage te verstrekken.
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie betalen.
3. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
4. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan
worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.
BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) personen. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden
benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering
in functie gekozen.
4. De bestuursleden treden om de drie (3) jaar af volgens een door het bestuur op te
stellen rooster, met dien verstande dat de secretaris en de penningmeester nimmer
gelijktijdig aftreden. De aftredende bestuursleden zijn terstond (maximaal twee
maal) herbenoembaar.
5. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
6. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
door aftreden van een bestuurslid;
door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
door overlijden van een bestuurslid;
door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn
gehele vermogen;
wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
vergadering;
wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling
in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;
een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
7. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde termijn is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing
die niet binnen twee (2) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
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Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene
vergadering te verantwoorden.
BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten
minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als
afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur
niettemin bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de
orde komt.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheden bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld
van een derde verbindt.
Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze
beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden
tegengeworpen.
6. Tot het volgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene
vergadering:
het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis onbepaald is
of een bedrag van vijf duizend euro (€ 5.000,00) te boven gaat.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 10
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Binnen vijf (5) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene
vergadering -de jaarvergadering- gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten
en lasten, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.
3. In de hiervoor bedoelde algemene vergadering komen voorts onder meer de
volgende punten aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen

5

boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering;
e. het voorstel met betrekking tot de hoogte van de contributies.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een kascommissie
van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Van alle door haar gewenste stukken van de vereniging heeft de kascommissie recht
op inzage.
7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag alsmede van de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
8. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, tevens een
commissie van beroep. Het lid/ de leden -niet zijnde bestuursleden- treden om de
drie (3) jaar af en zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat hun
eventuele herbenoeming zich slechts kan uitstrekken over een termijn van maximaal
drie (3) jaar.
9. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk acht.
10. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van twee (2) weken.
De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van een
schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
Bij de oproeping worden tevens de agendapunten vermeld.
11. Het bestuur is bovendien gehouden aan een algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende (1/10e) van de stemmen in de algemene vergadering, daartoe een
verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier (4) weken na een daartoe
strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroepen binnen
veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is
gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze
waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
12. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door
een ander bestuurslid.
13. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en
de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
14. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 11
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het
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bestuur en van de vereniging en de wettelijk vertegenwoordigers van de
minderjarige leden van de vereniging
Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het
lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het
beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is.
2. De gewone leden hebben ieder één (1) stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid van de
vereniging zijn.
4. Donateurs hebben geen stem.
5. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid doen uitbrengen, met dien verstande dat ieder stemgerechtigd lid niet meer dan
drie (3) stemmen bij volmacht kan uitbrengen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, tenminste één (1) stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering en van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen
wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
4. Stemmingen over personen geschieden mondeling, dan wel schriftelijk wanneer
zaken vertrouwelijk zijn bij ongetekende gesloten briefjes.
5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de
stemming verlangt.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van
personen gaat, dan is het voorstel verworpen.
7. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van
stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand de meerderheid verkregen dan
wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee (2) personen, die het
grootste aantal stemmen hebben gekregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de
tweede stemming de volstrekte meerderheid van stemmen op zich heeft verenigd.
Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
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beiden is gekozen.
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits
met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven
wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige
wijze plaatsgevonden.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de 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 (5) dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 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. Wanneer de letterlijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging aan alle leden is
verzonden, vervalt de verplichting tot inzagelegging.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3e) van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister binnen welk
gebied de vereniging haar zetel heeft.
ONTBINDING
Artikel 14
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet eerder worden overgegaan, dan nadat op
een daartoe belegde algemene vergadering, waarin tenminste drie/vierde (3/4e) van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenminste twee/derde
(2/3e) van de stemgerechtigde leden zich voor ontbinding van de vereniging heeft
uitgesproken.
2. Is het in voormeld artikellid genoemd quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht
(8) dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig (30)
dagen na de eerste vergadering. In die vergadering kan tot ontbinding worden
besloten met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Het doel voor een
eventueel batig saldo zal worden aangewend aan de door de algemene vergadering
besloten doelen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SLOTARTIKEL.
Artikel 15.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over
het lidmaatschap, contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur,
strafprocedures, het instellen van commissies, de vergaderingen en alle andere
8.
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2.
3.
4.

onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met
de wet of de statuten.
Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid
van stemmen van de op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.
Over alles, wat niet door de wet, de statuten of huishoudelijk reglement is geregeld,
beslist het bestuur.

