
                                      BBRRIIDDGGEECCLLUUBB                                                  1                                                                         17 april 2012                         

                                      HHOOUUTT--BBLLEERRIICCKK          

1 

 

Statuten van Bridgeclub Hout-Blerick 
 
Naam en zetel 
Artikel 1  

1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub Hout-Blerick. 
2. Zij heeft haar zetel in Hout-Blerick, gemeente Venlo. 

 
Inrichting 
Artikel 2  

1. Organen van de vereniging zijn: Het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. 
Alle overige personen en commissies die krachtens de statuten, het huishoudelijk 
reglement of door de Algemene Ledenvergadering of het bestuur zijn belast met 
een nader omschreven taak doen dat onder mandaat van de Algemene Ledenver-
gadering of het bestuur. 

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoon-
lijkheid. 

3. De commissies worden, indien nodig, nader uitgewerkt in het huishoudelijk re-
glement. 

 
Duur en boekjaar 
Artikel 3  

1. De vereniging is aangevangen met haar activiteiten op 1 september 2011 te Hout-
Blerick, gemeente Venlo en is formeel opgericht op dinsdag 17 april 2012. Zij is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Doel 
Artikel 4  

1. De vereniging stelt zicht ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van het 
bridgespel in al zijn verschijningsvormen. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Bridgebond, in deze 

statuten nader aan te duiden als: de bond; 
b. deel te nemen aan de door de onder a genoemde bond georganiseerde of 

goedgekeurde competities en andere wedstrijden; 
c. wedstrijden te organiseren in verenigingsverband; 
d. evenementen op het gebied van het bridgespel te organiseren. 

 
Leden 
Artikel 5  

1. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek door het bestuur als lid zijn 
toegelaten. 

2. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene 
alsnog door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering tot toelating worden 
besloten bij meerderheid van ten minste de helft van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

3. De vereniging bestaat uit:  
a. gewone leden, zijnde leden die actief deelnemen aan het verenigingsleven; 
b. ondersteunende leden, zijnde leden die de vereniging steunen door een 

jaarlijkse geldelijke bijdrage; 
c. ereleden, zijn de leden die wegens hun bijzondere betekenis of bijzondere 

verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de Alge-
mene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd bij meerderheid van ten 
minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
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Verplichtingen 
Artikel 6  

1. De leden zijn verplicht:  
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de 

organen, als bedoeld in art. 2, na te leven; 
b. de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van zijn organen, 

alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen 
na te leven voor zover van toepassing verklaart door het bestuur van de 
vereniging; 

c. de belangen van de vereniging en de bond niet te schaden. 
 
Royement 
Artikel 7  

1. Leden die naar mening van het bestuur in ernstige mate hebben gehandeld in 
strijd met deze statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging 
op onredelijke wijze benadeeld hebben kunnen door het bestuur worden geroy-
eerd. 

2. Nadat het bestuur, gehoord hebbende het betreffende lid, tot royement heeft be-
sloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een terdege gemo-
tiveerd schriftelijk besluit in kennis gesteld. 

3. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisge-
ving beroep aan te tekenen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur legt dit 
beroep, aangevuld met een verweerschrift binnen twee weken na ontvangst van 
het beroepschrift neer bij een door het bestuur benoemde (ad hoc) Commissie 
van Beroep. Na één maand vervalt de mogelijkheid van beroep en is het royement 
een feit. 

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
 
Geldmiddelen 
Artikel 8  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies van de leden 
b. donaties 
c. andere inkomsten 

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie die door de Algemene Le-
denvergadering wordt vastgesteld. 

a. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, behoudens 
door overlijden, is bij opzegging vóór 15 januari van het lopende boekjaar 
geen contributie verschuldigd. 

b. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. 
 
Einde lidmaatschap 
Artikel 9  

1. Het lidmaatschap eindigt door:  
a. overlijden van het lid; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging door het bestuur namens de vereniging; 
d. royement als bepaald in artikel 7 lid 1. 

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehou-
den aan de vereisten voor lidmaatschap te voldoen voorzover die door deze statu-
ten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan wor-
den het lidmaatschap te laten voortduren. 
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Bestuur 
Artikel 10  

1.   
a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige natuurlijke perso-

nen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan-
gevuld met ten hoogste 2 leden. 

b. De leden van het bestuur worden gekozen uit de leden en benoemd door 
de Algemene Ledenvergadering. 

c. De voorzitter wordt in functie benoemd; de functies van de overige be-
stuursleden worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 

2. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het be-
stuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond verkiesbaar 
met dien verstande dat bestuursleden slechts aansluitend drie keer een periode 
van drie jaar herkiesbaar zijn. Bijzondere omstandigheden daargelaten te bepalen 
in een besluit van de Algemene Ledenvergadering. 

3. In een tussentijdse vacature kan het bestuur voor de tijd tot aan de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering voorzien. 

4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervul-
ling van de hem opgedragen taak. 

5. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schor-
sen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strek-
kend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt 
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

 
Bestuurstaak 
Artikel 11  

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het be-
sturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur be-
voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergade-
ring te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde 
komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur 
worden benoemd en ontslagen. De commissie functioneren onder mandaat van de 
bestuursorganen. 

 
Bestuursvergadering 
Artikel 12  

1. Het bestuur vergadert indien de voorzitter of twee andere bestuursleden dit ver-
langen. 

2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen indien geen bestuurs-
lid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan de 
besluitvorming deelnemen. 

3. Van de genomen besluiten wordt een schriftelijke vastlegging gemaakt. 
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Vertegenwoordiging 
Artikel 13  

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en 
bij diens afwezigheid door ieder ander lid van het bestuur. 

2. Bestuursleden, die krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is 
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbe-
sluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of 
rechtshandelingen is besloten. 

 
 
 
Rekening en verantwoording 
Artikel 14  
 
1. Het bestuur is verplicht administratie bij te houden van de inkomsten, uitgaven en 
bezittingen. 
a. Toezicht op het financieel beheer wordt gehouden door een kascommissie, die bestaat 
uit twee leden en een reserve lid, die door de Algemene Ledenvergadering voor een peri-
ode van een jaar wordt benoemd. 
b. Bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn. 
c. De kascommissie controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en 
brengt schriftelijk verslag uit over haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering. 
d. Indien van toepassing wordt aan de penningmeester decharge verleend over het afge-
lopen boekjaar. 
2. Het bestuur is verplicht de administratieve bescheiden, betreffende rekening en ver-
antwoording, tien jaar lang te bewaren. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Artikel 15  

1. Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Le-
denvergadering worden gehouden. 

2. Voorts worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit wenselijk oordeelt. 

3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende van het aantal stemgerechtigde 
leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenver-
gadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. 

5. De bijeenroeping van Algemene Ledenvergaderingen geschiedt door het bestuur, 
ten minste veertien dagen tevoren en door middel van een aan alle leden te zen-
den schriftelijke kennisgeving onder gelijktijdige vermelding van de agenda. Deze 
kennisgeving kan ook digitaal plaats vinden. 

 
Toegang en besluitvorming Algemene Ledenvergadering 
Artikel 16  

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden voorzover zij ten 
tijde van de vergadering niet als lid zijn geschorst. 

2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder 1 bedoelde 
personen. 

3. Alle leden als bedoeld in lid 1 hebben stemrecht en ieder van hen heeft één stem 
behoudens ondersteunende leden, die een adviserende stem kunnen uitbrengen. 

4. Tenzij anders in deze statuten is bepaald worden besluiten genomen met een 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 
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5. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die naar het oordeel 

van de voorzitter:  
a. blanco zijn; 
b. zijn ondertekend; 
c. onleesbaar zijn; 
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
f. meer dan één naam bevatten. 

6. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen schriftelijk 
tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van 
stemmen bepaalt of toelaat. 

7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meer-
derheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede 
stemming gehouden. 

8. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen dan vindt herstemming plaats over de twee personen die het 
hoogste aantal stemmen hebben verkregen, zo nodig na tussenstemming. 

9. Bij staking van de stemmen over personen beslist het lot. 
10.  Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

 
Bevoegdheden Algemene Ledenvergadering 
Artikel 17  

1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 
toe die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen 
zijn opgedragen. 

 
Leiding en notulering Algemene Ledenvergadering 
Artikel 18  

1. De leiding van de Algemene Ledenvergadering berust bij de voorzitter of bij diens 
afwezigheid bij een ander bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig dan voorziet 
de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in een Algemene Ledenvergadering worden door de secreta-
ris of een door het bestuur aangewezen notulist de notulen gemaakt. 

 
Algemene reglementen 
Artikel 19  

1. De Algemene Ledenvergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen waarin 
de taken en bevoegdheden van de organen nader worden geregeld. 

2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
recht bevat, noch met de statuten. 

 
Statutenwijziging 
Artikel 20  

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzi-
ging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen 
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzi-
ging woordelijk is opgenomen, doen toekomen aan de stemgerechtigde leden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. 
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Ontbinding en vereffening 
Artikel 21  

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Alge-
mene Ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee der-
de van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.  

2. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 20 is van overeenkomstige toepas-
sing. 

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen dan ge-
schiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan diegenen die ten tijde van het be-
sluit tot ontbinding lid zijn maar aan een door de Algemene Ledenvergadering aan 
te wijzen doel. 

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aan-
kondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toe-
gevoegd de woorden "in liquidatie". 

 
Slotbepaling 
Artikel 22  

1. In gevallen waarin deze statuten en/of de in artikel 19 genoemde reglementen 
niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld te Hout-Blerick, 17 april 2012 tijdens de Algemene Ledenverga-
dering. 
 
 


