
ALY 27 april 1998

Bericht van verhindering:
. Jaap Stolk, Roos en Max Walg, Frans van der Heijden

Excuses voor de late aankondiging. De laatste stukken voor de Hazenkamper werden mij in het
paasweekeind aangereikt. Er is toch besloten de vergadering door te laten gaan omdat deze op
meerdere plaatsen reeds was aangekondigd.

Het aantal leden van 16 jaar en ouder is momenteel 398 (van de I 185). 213 hiervan is 265.

Ingekomen post:
o S. Kersten, voorstel oprichting vereniging Vrienden van De Hazenkamp en verzoek deze brief

eerst te behandelen
o F. van der Heijden, stem voor oprichting vereniging Vrienden van de Hazenkamp en voor

onderbrengen van met acties verdiende gelden in deze vereniging

Bij het ontbinden van De Hazenkamp in zijn huidige vorm en het oprichten van een federatie van
verenigingen komen de algemene leden mogelijk tussen wal en schip. Om te voorkomen dat in de
nieuwe situatie hieraan door het federatiebestuur te weinig aandacht wordt besteed stel ik voor deze
vereniging gelijk op te richten en hierover nu reeds te besluiten. Indien de leden dit wensen kan aan
de doelstelling toegevoegd worden het verwerven en beheren van neveninkomsten ten bate van De
Hazenkamp. Bij oprichten van de federatie is een soort boedelscheiding nodig voor alle bezittingen en
middelen van de Hazenkamp. Ik stel daarom de vergadering voor voorafgaand aan deze

boedelscheiding eerst duidelijkheid te scheppen over de, met acties verdiende gelden.

In de Hazenkamper heb ik bij de aankondiging aangegeven dat de beoogde statutenwijziging in feite
niets meer is dan een formalisering van de bestaande situatie. Immers de sekties formuleren hun eigen
beleid, leggen dat alleen hun eigen leden voor, leggen alleen aan hun eigen leden verantwoording af.
De sectieleden hebben weinig belangstelling wat er in andere sectie gebeurt en wensen zeker niet
garant te staan voor financiële risico's van de ander.

De Hazenkamp is nu één vereniging, één rechtspersoon, en dus zijn de secties wel van elkaar
afhankelijk. In het verleden is gebleken dat dit wel eens makkelijk is maar het zou ook zo kunnen
uitpakken dat alle secties er last van hebben als het één sectie niet goed gaat.

Enigejaren geleden gebeurde het dat, zonder dat dit voor leden en hoofdbestuur zichtbaar was, de
sektie Honk- en Softbal meer dan / 10.000,- schuld opgebouwd bleek te hebben. Een lening bij het
hoofdbestuur, inmiddels voor 3A terugbetaald, hielp de sectie door de problemen. Een soortgelijke
situatie bij de sectie badminton heeft niet positief uitgewerkt en uiteindelijk hebben we, rnet
aclrterlating van onbetaalde schulden, de leden de verenigingzien verlaten. Afgelopen seizoen boekte
de sectie gymnastiek en turnen ca / 70.000,- verlies. Gelukkig beschikte deze sectie over voldoende
reserves, anders hadden andere secties hiervan problemen kunnen ondervinden.

Orn dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen zijn een drietal opties:
1. De hele vereniging samenvoegen en iedereen laten meebesluiten over alle financiën. De secties

zijn echter zover uit elkaar geroeid dat deze optie niet verkoopbaar lijkt.
De hele vereniging opsplitsen in zelfstandige verenigingen en de aloude Hazenkamp opheffen. Dit
lijkt evenmin bij de leden verkoopbaar.
Voorgesteld wordt daarom de derde optie waarbij de bestaande secties zelfstandige verenigingen
worden, zelf verantwoordelijk voor door het door hen gevoerde beheer. Deze vereniging onder de

naam De Hazenkamp gaan in een federatievorm door zoals het nu ook gaat en datgene wat ze

gezamenlijk als doelstelling hebben wordt ondergebracht in een federatie, eveneens een

vereniging.

2.

J.



Sportvereniging De Hazenkamp
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d.27 april 1998, Clubhuis Staddijk 109, Nijmegen.

Eerste verqadering

De voorzitter opent de vergadering, heet eenieder van harte welkom en biedt excuses aan voor het feit dat de
Hazenkamper, en daarmee de uitnodiging voor deze vergadering, enigszins verlaat is verzonden. De leden zijn
echter via de secties al eerder op de hoogte gesteld. De excuses worden door de vergadering unaniem aanvaard.
Vervolgens wordt door de voorzitter vastgesteld dat het vereiste quorum voor een statutenwijziging niet
aanwezig is en sluit de vergadering.

Tweede vergadering

l. Openine

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Bericht van verhindering is ontvangen van
Jaap Stolk, Rosalien en Max Walg en Frans van der Heijden. Aanwezig zljn 17 stemgerechtigde leden.

2. lngekomen berichten

De voorzitter meldT dat er een aantal ingekomen berichten zijn ontvangen, waaronder een brief van hemzelf.
Voorgesteld wordt deze stukken voorafgaand aan de overige agendapunten te behandelen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.

Als eerste binnengekomen bericht wordt de brief d.d. 23-04-98 van Simon Kersten (de voorzitter) behandeld.
Het betreft een voorstel tot oprichting van een vereniging onder de naam "Vrienden van De Hazenkamp" (voor
nadere info zie brief ter inzage bij het secretariaaÍvan het hoofdbestuur). Omdat algemene leden, ereleden en

leden van verdienste worden ondergebracht in een aparte sectie stelt hij voor hiervoor een vereniging op te
richten met als nevendoelstelling het verwerven van neveninkomsten ten bate van De Hazenkamp. Verder stelt
hij voor bij oprichting van de federatie deze vereniging de fondsen te laten beheren die bijeen zijn gebracht door
nevenactiviteiten. Na voorlezing en bespreking van de brief worden de overige ingekomen berichten behandeld.
AIle overige berichten hebben betrekking op het door Simon ingediende voorstel.
De voorzitter stelt voor de inhoud van de notitie ter stemming te brengen alvorens naar het volgende agendapunt
over te gaan. De vergadering is het hier mee eens en het voorstel wordt in haar geheel unaniem door de

ledenvergadering aangenomen.

3. Statutenwiizisins

De voorzitter geeft een nadere toelichting op de achtergronden en motieven voor de voorgenomen wijziging van
de verenigingsstructuur en daarmee samenhangend de statuten. Door de voorzitter wordt aangegeven dat hij
persoonlijk veel heil ziet in nieuwe structuur en in voortgaande samenwerking met elkaar, nu als secties en

straks als aparte verenigingen. Jos van den Biggelaar (penningmeester HB) sluit zich hierbij aan en geeft aan dat
hij door recente corespondentie binnen het hoofdbestuur twijfelt aan de intenties tot samenwerking door de

verschillende secties. Op verzoek van de voorzitter lichten de sectiebesturen hun visie toe.

Korfbal ziet de rol van de federatie zeer bescheiden en sober (evenals de rol van het huidige HB). Wel wil
Korfbal waar mogelijk en nuttig samenwerken met de andere Hazenkampverenigingen. De
ledenadministratie gaat men voortaan zelf voeren.
Gymnastiek en Turnen benadrukt dat in de nieuwe situatie de verenigingen financieel onafhankelijk zijn en

op eigen benen moeten staan. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor het bestuur. In principe is

men voor samenwerking indien mogelijk, dit moet echter wel nuttig en financieel verantwoord zijn. Artikel 3

van de ontwerp-statuten schept hiervoor mogelijkheden maar geen verplichtingen. G+T heeft nog geen

besluit genomen over het al dan niet in eigen beheer nemen van de ledenadministratie. Aangeven wordt dat
er binnen G+T behoefte bestaat om in een open en eerlijke sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over
de wijze waarop de ledenadministratie wordt gevoerd. Momenteel is dit niet goed mogelijk is hun ervaring.
Het bestuur van de sectie Honk en Softbal is buiten Simon Kersten niet vertegenwoordigd. Simon laat weten

dat H+S van harte voorstander is van oprichting van de federatie en dat men waar mogelijk wil samenwerken
(internet is daar een voorbeeld van). De ledenadministratie laat men ongewijzigd bij de federatie (nu HB).

Geconcludeerd wordt dat de intentie tot het tot stand brengen van een federatie door alle secties als zinvol wordt
ervaren en besloten wordt om over te gaan tot een inhoudelijke bespreking van de ontwerp-statuten en het

ontwerp huishoudelijk reglement. Na uitvoerige bespreking wordt besloten tot de volgende wijzigingen:
. art. l4 statuten: toegevoegd wordt een clausule waarin bepaald wordt dat één vereniging of sectie nooit meer

dan de helft van het aantal stemmen minus I kan uitbrengen.



. art.5 huishoudelijk reglement wordt aangevuld met de term "verenigingen" en aangepast aan nieuw ontstane
situatie m.b.t. de sectie of vereniging "vrienden van de Hazenkamp" (of een andere nog te bepalen naam).

De leden hebben inzicht in de ontwerp statuten van de federatie, echter niet in de ontwerp statuten van de op te
richten verenigingen. Voorzitter stelt voor dat in deze ontwerpen minimaal wordt opgenomen:

Algemeen:
l. De vereniging draagt de naam: ...........vereniging "De Hazenkamp" en zet de activiteiten voort van de sectie

. van de op 2 februari 1928 opgerichte Sportvereniging De Hazenkamp.

2. De vereniging maakt onderdeel uit van de Federatie van Sportverenigingen "De Hazenkamp".
Leden en begunstigers:
Nieuwe leden die reeds lid zijn van een van de bij de FSV De Hazenkamp aangesloten verenigingen zullen
worden behandeld als waren zij reeds lid van de vereniging. Voor jubilea in het kader van langdurig
lidmaatschap geldt als lidmaatschapsdatum de datum waarop het lid voor het eerst toe trad tot FSV De

Hazenkamp of diens voorgangers.
Ereleden en leden van verdienste:
Personen, die in het verleden benoemd zijn tot erelid of lid van verdienste van SV De Hazenkamp, zijn uit dien
hoofde erelid respectievelijk lid van verdienste van de vereniging.
Statutenwijziging en ontbinding:
Een batig saldo na vereffening bij ontbinding, alsmede de op de balans vermelde beziuingen, zullen worden
overgedragen aan de Federatie Sportverenigingen De Hazenkamp. Indien bij ontbinding bedoelde federatie
tevens wordt ontbonden of niet meer bestaat zullen bedoelde middelen bestemd worden overeenkomstig het doel
van de vereniging.

Achtergrond hiervoor is dat de op te richten verenigingen doorgaan als rechtsopvolger van de bestaande secties,

geldmiddelen, bezittingen en schulden worden overgeheveld en bij eventuele ontbinding weer terugvloeien naar

FSV De Hazenkamp. Voorts dat Hazenkampleden niet als vreemden worden behandeld en dat benoemingen en

duur van het lidmaatschap overal worden gerespecteerd.

De voorzitter geeft aan persoonlijk niet akkoord te gaan met de voorgenomen statutenwijziging als deze punten

niet in de afzonderlijke statuten worden opgenomen. Door zowel Ben Katuin als door Martin Uitenbosch wordt
aangegeven datze dit allereerst voor willen leggen aan de ledenvergadering van hun sectie. Beiden geven aan de

mening van de voorzitter ten aanzien van de genoemde punten persoonlijk wel te delen.

Teneinde de ontwerp-statuten en bijbehorend ontwerp huishoudelijk reglement tot stemming te brengen wordt
als volgt besloten:
r Allereerst stemming over ontwerp-statuten en ontwerp huishoudelijk reglement onder opschortende

voorwaarde dat de door de voorzitter voorgestelde bepalingen in de diverse verenigingsstatuten worden
opgenomen.

r Indien dit niet leidt tot een besluit met voldoende meerderheid zal worden gestemd over de ontwerp-statuten
en ontwerp huishoudelijk reglement zonder opschortende voorwaarde.

Na stemming stelt de voorzitter vast dat de ontwerp-statuten en ontwerp huishoudelijk reglement met voldoende
voorwaarde zijn aangenomen. De stemverhouding is I I voor, 2 tegen,4 onthoudingen.
Stemming over de tweede optie is niet meer nodig.

4. Begrotine FSV De Hazenkamp. seizoen 1998-1999

De voorzitter laat de vergadering weten dat er binnen het hoofdbestuur nog geen eenstemmigheid bestaat over
de begroting. Nader overleg zal nodig zijn. De vergadering geeft het bestuur het vertrouwen om de begroting
onderling vast te stellen. Te zijner tljd zal publicatie van de definitieve begroting plaats vinden.

5. Bestuurssamenstelling FSV De Hazenkamp

De definitieve bestuurssamenstelling kan pas na de eerste ledenvergadering worden vastgesteld. Vooralsnog

wordt er van uitgegaan dat het eerste FSV bestuur er als volgt uit ziet:

- Simon Kersten (Honk- en Softbal)
- Martin Uitenbosch (Gymnastiek en Turnen)
- Ben Katuin (Korfbal)
- Ton van Houdt (Vrienden van de Hazenkamp)

- Jos van den Biggelaar (evt. namens Vrienden van de Hazenkamp)



6. Sektie ledenvergaderinsen
Korfbal 12-5-1998, Gymnastiek en Turnen 28-5-1998, Honk- en Softbal uiterlijk medio mei 1998

De op te richten sectie of vereniging Vrienden van de Hazenkamp valt vooralsnog onder de FSV. Een
ledenvergadering op zeer korte termijn is voor de verdere besluitvorming niet nodig.

7. Tiidspad van de wiizisineen

Na vaststelling van de individuele verenigingsstatuten door de ledenvergaderingen worden de statuten z.s.m.
voorgelegd aan het HB. Het HB zal de statuten toetsen aan de eerder genoemde opschortende voorwaarden.
Indien de statuten akkoord worden bevonden zal de gang naar de officiële instanties (notaris, KvK) worden
gemaakt. Streefdatum voor de oprichting van de nieuwe verenigingen blijft l-8-1998.

8. Rondvraag

r In antwoord op een vraag vanuit de vergadering laat Jos weten er naar te streven dat de notulen binnen
ongeveer een week aan de leden van het HB worden gezonden. Daarna zal z.s.m. publicatie plaatsvinden ter
kennisname aan alle leden.

. Syne Vonk merkt op dat dit de allerlaatste ledenvergadering is geweest van De Hazenkamp in haar huidige
vorm. Hij dankt het bestuur voor haar inzet en verder al degenen die een positieve bijdrage hebben geleverd
aan de club.

9. Sluitine

De voorzitter sluit de vergadering, dankt degenen die wel de moeite hebben genomen om te komen en spreekt

zijn misnoegen uit over de beperkte opkomst.
Notulist Jos van den Biggelaar
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DE HAZENKAMP CONCEPT

ALGEMEEN

artikel 1.

l. De vereniging draagt de naam: Honk- en Softbalvereniging "De Hazenkamp" (bij verkorting
"HSV De Hazenkamp") en zet de activiteiten voort van de sectie Honk- en Softbal van de op 2
februari 1928 opgerichte Sportvereniging De Hazenkamp.

2. De vereniging is gevestigd te Nijmegen.
3. De vereniging maakt onderdeel uit van de Federatie van Sportverenigingen "De Hazenkamp".
4. Het verenigingsjaar loopt van I januari t/m 31 december
5. De vereniging wordt in deze statuten en in het huishoudelijk reglement verder aangeduid als:

de vereniging.

DOEL EN MIDDELEN

artikel2.

De vereniging heeft ten doel:
r het doen beoefenen en het bevorderen van de Honk- en Softbalsport in de ruimste zin des woord

en het beoefenen van andere sporten voor zover dit in het belang is van de vereniging
. van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en bevorderen van beroepssport

artikel3.

De vereniging tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:
l. oefening en opleiding van leden en adspirantleden
2. deelname aan competitie, toernooien en wedstrijden
3. het bevorderen van opleiding en scholing van coaches, trainers en bestuurlijk kader
4. organiseren van sportevenementen
5. het verzorgen van incidentele activiteiten voor leden en belangstellenden
6. het inrichten en/of in stand houden van geschikte accommodaties
7. alle andere wettelijke middelen, die kunnen dienen tot het verwezenlijken van de doelstelling.

LEDEN EN BEGLTNSTIGERS

artikel 4.

L Leden van de vereniging zljnzij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en de

zestienjarige leeftijd hebben bereikt
2. Adspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de

zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een

door de ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, adspitrantleden en

begunstigers zijn opgenomen.
5. Over de toelating van leden, adspirantleden en begunstigers beslist het bestuur.

6. Nieuwe leden die reeds lid zijn van een van de bij de FSV De Hazenkamp aangesloten
verenigingen zullen worden behandeld als waren zij reeds lid van de vereniging. Voor jubilea in
het kader van langdurig lidmaatschap geldt als lidmaatschapsdatum de datum waarop het lid voor
het eerst toe trad tot FSV De Hazenkamp of diens voorgangers.

7. Blj niet toelating tot lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
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ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

artikel 5.

l. Natuurlijke personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de door de vereniging
nagestreefde doelen of voor de vereniging als zodanig, kunnen benoemd worden tot erelid
respectievelijk lid van verdienste.

2. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van
het bestuur, waarbij tenminste een meerderheid van 213 der geldig uitgebrachte stemmen is vereist.

3. Personen, die in het verleden benoemd zijn tot erelid of lid van verdienste van SV De Hazenkamp,
zijn uit dien hoofde erelid respectievelijk lid van verdienste van de vereniging.

artikel 6.

Leden, adspirantleden en begunstigers zijn een jaarlijkse financiële bijdrage verschuldigd volgens
de in de ledenvergadering vastgestelde contributieregeling.

artikel 7.

1. Het lidrnaatschap met inbegrip van het erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste eindigt
door:
a- overlijden van het lid
b- opzegging door het lid zelf
d- opzegging namens de vereniging op grond van:

- niet meer voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap
- het niet (meer) nakomen door het lid van de verplichtingen jegens de vereniging
- andere omstandigheden waardoor redelijkerwijs van de vereniging continuering van het

lidmaatschap niet gevergd kan worden
2. Opzegging door het lid zelf kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar rnet een

opzegtermijn van twee maanden.

3. Andere financiële verplichtingen van een lid jegens de vereniging dan de contributie worden door
beëindiging van het lidmaatschap niet beïnvloed.

4. Opzeggirlg namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Tegen deze opzegging staat beroep
open op de ledenvergadering.

5. Op begunstigers zijn de leden 1 tlm 4 van dit artikel overeenkomstige van toepassing.

BESTUUR

artikel 8.

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen. Het bestuurslidmaatschap is

niet gebonden aarl het lidrnaatschap van de vereniging.
2. De bestuursleden worden in de ledenvergadering gekozen uit de personen, die voorkomen op de

bindende voordracht van kandidaten, die in de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt is.

3. De ledenvergadering is bij de verkiezingvan bestuursleden niet gebonden aan de gestelde

kandidaten indien:
a- de leden niet gedurende tenminste twee weken voor de oproeping tot de vergadering

gelegenheid hebben gehad kandidaten voor te dragen.

b- aan de voordracht het bindend karakter wordt ontnomen door een rnet meerderheid

van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering.

4. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar.

5. Het bestuur verdeelt de functies en taken in onderling overleg en kan desgewenst een dagelijks
bestuur formeren. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet gedrieën in

één persoon verenigbaar.
6. Btj tussentijdse vacatures kan het bestuur een interim-bestuurslid aantrekken voor het beheer van

de vrijgekornen functie tot de eerstvolgende ledenvergadering.
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artikel9.

l. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
. brj overlijden
. brj het einde van de ziffingstermijn zonder herverkiezing
. brj bedanken door het bestuurslid
o door ontslag uit het bestuurslidmaatschap

2. Ontslag uit het bestuurslidmaatschap geschiedt door een daartoe speciaal bijeen te roepen
ledenvergadering. De oproeping geschied schriftelijk en gemotiveerd:
e door alle overige bestuursleden gezamenlijk

artikel 10.

l. Het bestuur stelt het verenigingsbeleid vast binnen de door de ledenvergadering gestelde grenzen.
2. Het bestuur beheert de rniddelen van de vereniging overeenkomstig het vastgestelde beleid en met

inachtneming van de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting. Het kan zich hierin laten
bijstaan door commissies.

3. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen of anderszins verwerven, dan wel het bezwaren van registerzaken,
alsmede het aangaan van overeenkomsten tot borg of andere vormen van zekerheidstelling voor
derden.

4. De goedkeuring volgens het voorgaande lid kan slechts gegeven worden in een speciaal daartoe
bijeengeroepen ledenvergadering. De oproeping hiervoor bevat de motivatie voor de gevraagde
goedkeuring. Op het ontbreken van een correct goedkeuringsbesluit kan door en tegen derden een

beroep worden gedaan.

5. Het bestuur treedt op als werkgever voor het personeel van de vereniging.
6. Het bestuur legt jaarlijks in de ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en het

beheer van de rniddelen.
7. Indien tussentijds het aantal verkozen bestuursleden daalt tot onder het minimum van artikel 8.1,

blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter wel verplicht binnen 6 weken een ledenvergadering te
beleggen om door verkiezing in de open plaatsen te voorzien.

VERTEGENWOORDIGHEIDSBEVOEGDHEID

artikel 11.

Bij het verrichten van rechtshandelingen ter uitvoering van het beleid of besluiten van de
ledenvergadering wordt de vereniging onverminderd het bepaalde in artikel 16.5. rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
a- de voorzitter en een der andere bestuursleden gezamenlijk;
b- een bestuurslid dat daartoe schriftelijk is gemachtigd.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

artikel 12

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te

houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt in de ledenvergadering van de maand maart haar jaarverslag uit en geeft, onder

overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks in de ledenvergadering van de maand maart een commissie
van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering

verslag uit van haar bevindingen.
4. De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch

slechts door benoeming van een andere commissie.
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5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden I en 2 tien jaar lang te bewaren.

LEDENVERGADERING

artikel 13.

1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.

2. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, de oproeping gebeurt schriftelijk.
3. Ieder lid kan het bestuur verzoeken een ledenvergadering bijeen te roepen.

4. De termijn van oproeping is tenminste vier weken.
5. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn verhindering door

een der andere bestuursleden.

artikel 14.

l. Jaarlijks wordt in de maand oktober een ledenvergadering - de najaarsvergadering - gehouden.
In deze vergadering komen aan de orde:
a. voorziening in eventuele vacatures door (her)verkiezing van bestuursleden
b. voorstellen van het bestuur ofleden, aangekondigd in de oproep voor de vergadering
c. de door het bestuur opgestelde begroting voor het komende verenigingsjaar

2. Jaarlijks wordt in de maand maart een ledenvergadering - de voorjaarsvergadering - gehouden.
In deze vergadering komen, benevens de artikel 12.1,2 en 3 aan de orde:
a. het jaarverslag van de vereniging met daarin weergegeven de opbouw van de vereniging, de

behaalde resultaten en de georganiseerde toernooien
b. het jaarverslag van de in artikel 10.2 bedoelde commissies

3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd

is tot het uitbrengen van ll20 gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

TOEGANG EN STEMRECHT

artikel 15.

l. Alle leden, adspirantleden en begunstigers hebben toegang tot de ledenvergadering.
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1. bedoelde personen beslist de ledenvergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.

4. Het bestuurslid dat geen lid is van de vereniging heeft een raadgevende stem.

5. Een lid kan zijn stem schriftelijk of door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

artikel 16.

l. Stemmingen geschieden mondeling of bij handopsteken.
2. Besluiten worden genomen bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij elders in

deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Blanco uitgebrachte stemmen
gelden als niet uitgebracht. De stemverhouding wordt vastgelegd in het verslag van de

vergadering.
3. Indien de stemmen staken over een zaak is het voorstel verworpen.

4. Indien bij verkiezing van personen niemand een absolute meerderheid verwerft, vindt
lrerstemming plaats. De persoon, die hierbij het hoogste aantal stemmen verwerft is gekozen.

Indien in de tweede ronde meerdere kandidaten het hoogste aantal stemmen verwerven, beslist het

lot.
5. De door de voorzitter in de vergadering uitgesproken conclusie over de uitslag van de stemming is

bindend. Indien de conclusie over een stemming onmiddellijk na het uitspreken wordt betwist,
vind een hoofdelijke herstemming plaats. De uitslag van de herstemming is beslissend.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

artikel 17.

l. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels voor de vereniging als geheel in aanvulling op
deze statuten.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch de statuten van de vereniging
en de FSV De Hazenkamp.

3. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

artikel 18.

l. Wijziging van deze statuten vindt plaats in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.
De termijn van oproeping is hierbij in afivijking van het in artikel 13.4 bepaalde 6 weken.

2. De oproeping bevat een motivatie en een volledig uitgewerkt tekstvoorstel van de beoogde
wijziging.

3. Het wijzigingsbesluit behoeft een meerderheid van2l3 van de uitgebrachte stemmen in een

vergadering waarin tenminste 213 van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.

4. Indien bij de vergadering minder dan2/3 van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is,

wordt binnen 4 weken een nieuwe vergadering belegd. In deze vergadering vindt, ongeacht de
omvang van de vertegenwoordiging, hernieuwde besluitvorming plaats met2l3 meerderheid.

5. De voorzitter draagtzorg, dat binnen een maand na het besluit van de statutenwijziging een

notariële akte wordt opgemaakt. Indien de voorzitter in gebreke blijft, is ieder der bestuursleden
bevoegd in zijn plaats de akte te doen verlijden. De wijziging treedt in werking op de datum der
akte.

artikel 19.

l. Ontbinding van de vereniging vindt plaats volgens de procedure van artikel 17.

2. Een batig saldo na vereffening bij ontbinding, alsmede de op de balans vermelde bezittingen,
zullen worden overgedragen aan de Federatie Sportverenigingen De Hazenkamp. Indien bij
ontbinding bedoelde federatie tevens wordt ontbonden of niet meer bestaat zullen bedoelde
middelen bestemd worden overeenkomstig het doel van de vereniging.
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