
Statuten Sportraad Hilvarenbeek d.d. 3 februari 1984 
Gewijzigd op 2 november 2010. 
 
 
 
Naam en zetel 
 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: ‘Sportraad Hilvarenbeek’. 
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid met: Sportraad. 

2. Zij is gevestigd te Hilvarenbeek. 
3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 
 
Doel en Middelen 
 
Artikel 2 
1. De Sportraad stelt zich ten doel: 
 

a.  het bevorderen van de sport in de gemeente Hilvarenbeek, 
in de ruimste zin van het woord; 

  
b. een klankbord te zijn voor de aangesloten verenigingen; 
 

  c. het optreden als overleg- en contactorgaan. 
 
 
2. De Sportraad tracht voormeld doel te bereiken door: 
  

a. het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de 
verenigingen op het gebied van sport in de gemeente Hilvarenbeek, 
met eerbiediging van de zelfstandigheid van ieder van deze 
verenigingen; 

  
b. het gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot zaken de 

sport aangaande aan gemeente, eigen leden en/of andere instanties; 
   
c. het voeren van overleg met gemeente en andere overheidsinstanties 

met betrekking tot de sport als vertegenwoordigend orgaan van alle 
aangesloten Hilvarenbeekse sportverenigingen.  

 
 
Lidmaatschap 
 
Artikel 3 

1. Als lid van de Sportraad kunnen zich aansluiten plaatselijke bestaande en 
werkzame doelgroepen in de meest ruime zin van het woord op het gebied 
van lichamelijke opvoeding en sport. 

2. Het lidmaatschap vangt aan nadat zij hiertoe bij het bestuur van de Sportraad 
een verzoek hebben ingediend en als zodanig door het bestuur zijn 
toegelaten. 

 



Artikel 4 
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een 
maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn 
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de 
Sportraad in ernstige mate heeft geschaad. 
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 
 
Artikel 5 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. wanneer het lid ophoudt te bestaan; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de Sportraad; 
d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 
het einde van een verenigingsjaar, Zij geschiedt door een schriftelijke 
kennisgeving welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris 
moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te 
bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij 
het bestuur anders besluit of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Sportraad geschiedt tegen het 
einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur met inachtneming van 
een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij 
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle 
aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Sportraad heeft voldaan, alsmede 
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger 
tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn of gesteld worden. De 
opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging 
geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Sportraad handelt 
of de Sportraad op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door 
het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave 
van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand 
na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten 
worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de 
reden of oorzaak eindigt, blijft de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn 
lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de 
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens 
uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 



Geldmiddelen 
 
Artikel 6 

1. De inkomsten van de Sportraad bestaan uit contributies van de leden, de 
eventueel aan deze leden opgelegde boeten, bijdragen van begunstigers, 
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen en 
subsidies en tenslotte eventuele andere toevallige baten. 

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de algemene 
vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 

 
 
Bestuur 
 
Artikel 7 

1. Het bestuur van de Sportraad bestaat uit door de algemene vergadering op na 
te melden wijze gekozen personen. De samenstelling en grootte van het 
bestuur dient zodanig te zijn dat in het bestuur – de voorzitter niet 
meegerekend – uit ieder lid tenminste een bestuurslid zitting heeft. Zij die deel 
uitmaken van het bestuur moeten tenminste eenentwintig jaar zijn en 
aangesloten zijn bij een lid. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht is 
– behoudens het hierna sub 3 bepaalde – bevoegd het lid uit wiens midden 
een bestuurder een vacature in het bestuur moet vervullen. Een voordracht 
moet tenminste een week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij 
het bestuur worden ingediend. 

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen uit een 
door het bestuur op te maken bindende voordracht. 

4. De vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur kunnen door 
de algemene vergadering uit een door het bestuur op te maken bindende 
voordracht in functie worden gekozen. Indien en voor zover bestuursleden niet 
in functie zijn gekozen verdelen de bestuursleden onderling hun 
werkzaamheden. Cumulatie van functies binnen het bestuur is niet 
toegestaan. 

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 
tenminste twee/derde van de uit gebrachte stemmen genomen besluit van de 
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is geen voordracht opgemaakt 
of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het hiervoor bepaalde 
aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in haar keus. 

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een 
meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

7. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dat 
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

8. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door 
het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn 
terstond herkiesbaar. 



9. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op dat tijdstip waarop degene, in 
wiens plaats hij getreden is, moest aftreden. Indien het aantal bestuursleden 
van het bestuur daalt beneden het vereiste aantal, blijft het bestuur bevoegd. 
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 
beleggen waarin de voorzieningen in de open plaats of de open plaatsen aan 
de order komt. 

 
 
Bestuurstaak – vertegenwoordiging 
 
Artikel 8 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Sportraad. Het behartigt de 
zaken van de Sportraad in de meest uitgebreide zin, zorgt voor de naleving 
der statuten en huishoudelijk reglement en voert de besluiten, genomen door 
de algemene vergadering uit. 

2. De Sportraad wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter 
en secretaris afzonderlijk. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk 
gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

 
Artikel 9 

1. Het bestuur komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en wel tijdig vóór de 
jaarvergadering en tijdig vóór de najaarsvergadering. Voorts worden 
bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls zulks door de voorzitter of door 
tenminste twee leden van het bestuur wordt nodig geacht. 

2. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. 
3. Indien niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, 

kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. 
 
 
Algemene vergaderingen 
 
Artikel 10 

1. Voor een april van elk jaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) 
gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, 
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van 
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór 
de jaarvergadering, een commissie van tenminste 2 personen, die zijn 
aangesloten bij een of meer leden en die geen deel mogen uitmaken van het 
bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende 
casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering 
verslag uit van haar bevindingen. Zij kan zich door een deskundige doen 
bijstaan. 

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der 
vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging 
te geven. 

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de 
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

 



Artikel 11 
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Een aantal 

leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van 
de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering 
bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen 
veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de 
vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering 
bijeenroepen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de 
vorige alinea wordt ook voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van: 
- een publicatie in het verenigingsorgaan; of 
- een schriftelijke bericht aan de adressen van de leden volgens het 
ledenregister; of - een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. 
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook geschieden door een 
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 
aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de dag van 
de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 

4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een 
agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden 
gesteld. 
 

Artikel 12 
1. Alle leden hebben het recht met vijf afgevaardigden de algemene vergadering 

bij te wonen.  
Het bestuur kan ook andere personen uitnodigen om de vergaderingen bij te 
wonen. Zij hebben daarin slechts een adviserende stem. 
Het aan een lid toekomend stemrecht zal worden uitgeoefend door de 
persoon die daartoe jaarlijks door dat lid middels schrijven gericht aan het 
bestuur wordt aangewezen, welke aanwijzing het bestuur uiterlijk vóór een 
januari van het betreffende jaar moet hebben bereikt. Bij gebreke van 
zodanige aanwijzing alsmede ingeval van belet of ontstentenis van zodanige 
persoon, wordt het stemrecht uitgeoefend door de voorzitter van het 
betreffende lid. 
In deze algemene vergaderingen zal ieder lid voor elke vijfentwintig leden van 
veertien jaar en ouder die bij dit lid zijn aangesloten, een eventueel resterend 
gedeelte van een vijfentwintigtal voor vol gerekend, een stem mogen 
uitbrengen. 
In verband met het vorenstaande zijn de leden verplicht jaarlijks uiterlijk vóór 
een december aan het bestuur op te geven het aantal bij dat lid aangesloten 
leden van veertien jaar en ouder per een november van dat jaar. Deze 
opgave, waarvan eventueel de juistheid na daartoe gedaan verzoek zijdens 
het bestuur dient te worden aangetoond, dient als basis voor het vaststellen 
van het aantal stemmen hetwelk het betreffende lid ingevolge het hiervoor 
bepaalde in het daaropvolgende jaar in de algemene vergaderingen mag 
uitbrengen. 

2. Geen besluiten kunnen worden genomen en geen benoemingen kunnen 
geschieden indien niet tenminste de helft van het aantal stemmen in een 
vergadering vertegenwoordigd is. 



3. Een eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 
als een besluit van de algemene vergadering. 
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, 
terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene 
vergadering. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op 
voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders 
bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die 
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen 
de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben 
gekregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der 
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming 
de stemmen staken beslist het lot. 
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, 
zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid 
ondertekende stemmen. 

6. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 

genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit 
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. 
 

Artikel 13 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 

ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering 
optreden. 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of 
door een door de voorzitter aangewezen lid van het bestuur notulen 
gehouden. 

 
 
Statutenwijziging 
 
Artikel 14 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de 
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor 
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen 
bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen 
vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 



voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, 
waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene 
vergadering waar tenminste drie/vierde van het totaal aantal stemmen 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal te vergadering 
vertegenwoordigde stemmen tot statutenwijziging worden besloten op een 
volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te 
houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 
 

Artikel 15 
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken binnen welker gebied de Sportraad haar woonplaats (zetel) 
heeft. 

 
 
Ontbinding en vereffening 
 
Artikel 16 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt de Sportraad ontbonden door een besluit daartoe van de algemene 
vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de 
stemmen vertegenwoordigd is. 

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering 
vertegenwoordigde stemmen tot ontbinding worden besloten op een volgende, 
tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden 
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde 
vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden 
voorgesteld de Sportraad te ontbinden. De termijn voor oproeping tot 
zodanige vergaderingen moet tenminste twintig dagen bedragen. 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal op door het bestuur te bepalen wijze worden 
verdeeld over de op het ogenblik der ontbinding aangesloten leden. 

6. Na de ontbinding blijft de Sportraad voortbestaan voor zover 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 aankondigingen die 
van de Sportraad uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden ‘in liquidatie’. 

 



Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 17 

1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement 
geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, het bedrag 
der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen en 
alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 
algemene vergadering. 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken 
van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij 
de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.  

 
 
 


