
S T A T U T E N 
 

Naam, zetel en duur 
artikel 1 

 
De vereniging is genaamd Volleybalclub Hoofddorp, afgekort met de letters V.C.H., en is 
gevestigd te Hoofddorp.  
Zij is opgericht 5 juni 1951 en is te rekenen vanaf 12 juni 1972 aangegaan voor de tijd van 29 
jaren en 11 maanden. * 
 
Doel 
artikel 2 
 
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het volleyballen in de ruimste zin te 
bevorderen en meer algemeen te maken.  
 
Middelen 
artikel 3 
 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:  
 

1. volleybaltraining  
2. deelname aan competitie en vriendschappelijke wedstrijden  
3. het houden van en deelname aan toernooien  
4. het maken van propaganda voor de volleybalsport als middel tot volksopvoeding, 

ontspanning en bevordering van de volksgezondheid  
5. alle overige haar ten dienste staande wettige middelen.  

 
Verenigingsjaar 
artikel 4 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaraanvolgende.  
 
 
 
 
 
 
 
*Per 1 september 1994 is er een wetswijziging (staatsblad 1994, 506) geweest. Op grond van de 
overgangsregeling in de wet wordt geacht de vereniging vanaf 1 september 1994 te zijn opgericht voor 
onbepaalde tijd.
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Leden 
artikel 5 
 
De vereniging bestaat uit dames en heren leden gesplitst in:  
 

1. werkende leden, zijnde personen die actief aan de training en de wedstrijden 
deelnemen die weer worden gesplitst in:  
a. seniorleden zijnde leden die op 1 september van het lopende jaar de leeftijd van 
    18 jaar hebben bereikt 
b. juniorleden, zijnde leden die op 1 september van het lopende jaar de leeftijd van 
   14 jaar hebben bereikt 
c. aspirant-leden, waarvan de leeftijd wordt vastgesteld op de algemene  
    ledenvergadering, maar nog niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.  

 
2. buitenleden, zijnde niet actief aan wedstrijden deelnemende leden  
3. ereleden zijn personen die daartoe benoemd zijn als nader in artikel 6 omschreven  
4. ondersteunende leden zijn personen die aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage 

betalen.  
 
De onder lid 1,2 en 3 genoemde leden hebben stemrecht. Ondersteunende leden hebben geen 
stemrecht.  
Een persoon die lid van de vereniging wenst te worden dient hiertoe een daarvoor vastgesteld 
aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend bij de secretaris in. 
Ondersteunende leden kunnen zonder formulier worden ingeschreven. Over toelating beslist 
het bestuur.  
 
Ereleden 
artikel 6 
 
Op voorstel van het bestuur der vereniging of van tenminste drie gewone leden kunnen 
personen tot erelid worden benoemd.  
Als zodanig zijn alleen benoembaar die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereniging of voor de volleybalsport in het algemeen.  
De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van 
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden; zij zijn vrijgesteld van 
contributiebetaling.  
 
Geldmiddelen 
artikel 7 
 
a. Contributies en donaties 
b. Giften 
c. Andere baten 
De jaarlijkse contributie voor de leden wordt bij huishoudelijk reglement bepaald evenals de 
minimum bijdrage voor ondersteunende leden 
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Beëindiging lidmaatschap 
artikel 8 
 
Het lidmaatschap eindigt: 

• door schriftelijke opzegging voor l juni van het lopende jaar bij de secretaris 
• door wanbetaling van de verschuldigde gelden          
• door royement op voordracht van het bestuur bij besluit van de algemene 

ledenvergadering 
• door royement als lid van de NeVoBo 
• door overlijden.                               

 
Algemene Leden Vergadering 
artikel 9 

 
Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand mei de gewone algemene ledenvergadering gehouden. 
De wijze van oproeping voor, de werkzaamheden tijdens, de bevoegdheid tot bijwoning en 
het stemrecht worden geregeld in het huishoudelijk reglement, met dien verstande dat alleen 
werkende leden,  buitenleden en ereleden stemrecht kunnen uitoefenen. 
Alle leden hebben het recht de vergadering bij te wonen. 
Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij tenminste éénderde 
der aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming verlangd. 

 
Bestuur 
artikel 10 
 
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden van tenminste 18 jaar door de algemene 
vergadering gekozen uit de leden der vereniging en is belast met de algemene leiding van de 
vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechten. De wijze 
van verkiezing wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 
 
Huishoudelijk reglement 
artikel 11 
 
De verdere bepalingen de vereniging betreffende, worden geregeld in het huishoudelijk 
reglement dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld en gewijzigd en niet met deze 
statuten en de statuten en reglementen van de NeVoBo in strijd zijn.  
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Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging artikel 12 
artikel 12 
 
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een algemene vergadering met een meerderheid 
van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.  
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten met 
tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een daartoe te beleggen 
algemene vergadering, waarin tenminste tweederde der stemgerechtigde leden 
vertegenwoordigd is.  
Indien het in het 2de lid vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd is, wordt de beslissing 
omtrent de ontbinding verdaagd tot een volgende algemene vergadering, welke tenminste na 
acht dagen doch uiterlijk binnen een maand moet worden gehouden. In deze vergadering kan 
een besluit tot ontbinding genomen worden ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, doch met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen.  
Een voorstel tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding van de vereniging moet 
tenminste dertig dagen voor de dag, waarop die voorstellen in een algemene vergadering 
zullen worden behandeld, schriftelijk ter kennis van die leden worden gebracht, uitgezonderd 
in het geval, bedoeld in het derde lid van dit artikel.  
In de algemene vergadering, waarin tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, wordt 
tevens met gewone meerderheid van stemmen beslist omtrent de bestemming van de 
bezittingen der vereniging met inachtneming van het gestelde in artikel 1702 van het 
Burgerlijk Wetboek.  
 
Slotbepalingen. 
artikel 13 
 
In alle gevallen, waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist 
het bestuur.  
 
artikel 14 
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van 12 juni 1972 
 
En goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 53 d.d. 14 september 1972  
 
        


