
STATUTEN BUDOCENTRUM WINTERSWIJK 
 
 
Naam, zetel, duur en doel 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam BUDOCENTRUM WINTERSWIJK en is gevestigd te 
Winterswijk. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel de belangstelling voor de judo-, jiujitsu- en karatesport te 
bevorderen en aan te kweken en die sporten te doen beoefenen. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van oefeningen en 
wedstrijden en door alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
Leden 
Artikel 3 
De vereniging bestaat uit: 
1. seniorleden; 
2. juniorleden; 
3. ondersteunende leden (donateurs); 
4. ereleden. 
Artikel 4 
1. seniorleden zijn zij, die tenminste één van de in Artikel 2 gemelde sporten beoefenen en/of 
bevorderen en de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. 
2. juniorleden zijn zij, die tenminste één van de in Artikel 2 gemelde sporten beoefenen doch 
de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. 
3. Ondersteunende leden zijn zij, die de in Artikel 2 gemelde sporten niet beoefenen en die 
sporten op geen andere wijze bevorderen dan door een jaarlijkse - door het bestuur vast te 
stellen - bijdrage te betalen. 
4. Ereleden zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
en daartoe door een algemene ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of 
van tenminste vijf leden met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen 
worden benoemd. Zij zijn vrij gesteld van het betalen van contributie en hebben bovendien 
toegang op de vergaderingen. 
5. Alleen seniorleden hebben stemrecht, ereleden hebben een adviserende stem, terwijl alle 
leden toegang tot de algemene vergadering hebben; juniorleden en ereleden hebben 
overigens alle rechten en verplichtingen als aan seniorleden bij of krachtens deze statuten zijn 
toegekend en opgelegd. 
Einde lidmaatschap 
Artikel 5 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. Door de dood van het lid; 
b. Door opzegging van het lid; 
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeeld. 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts 
onmiddellijk beëindigd worden indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een ontzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen 
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 



5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijner opzichte uit te 
sluiten. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 
redelijke wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lid- maatschap staat de betrokkene 
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. 
Jaarlijkse bijdragen 
Artikel 6 
1. leden zijn gehouden tot betaling van een contributie, die door de algemene 
vergadering jaarlijks wordt vast gesteld. 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting als in lid 1 gemeld te verlenen. 
Bestuur 
Artikel 7 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die als zodanig op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering door en uit de leden worden gekozen voor de tijd van drie jaar. 
De wijze van kandidaatstelling alsmede het rooster van aftreden wordt geregeld bij het 
huishoudelijk reglement. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in 
onderling overleg verdeeld. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het 
dagelijks bestuur. 
2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde 
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. 
Artikel 8 
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door 
twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. 
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het verkopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
Bestuurstaak 
Artikel 9 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 
van de vereniging.  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin 
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
Jaarverslag 
Artikel 10 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekenen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 



jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekeningen en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het 
bestuur vorderen. 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag 
van haar bevindingen uit. 
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het 
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken 
en bescheiden der vereniging te geven. 
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoelt in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. 
Algemene vergadering 
Artikel 11 
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. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - 
de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: 
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in Artikel 9 met het verslag van de aldaar 
benoemde commissie; 
b. De benoeming van de in Artikel 9 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. Voorziening in eventuele vacatures; 
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte der stemmen verplicht 
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
zelf tot die bijeenroeping overgaan. 
Voorzitterschap 
Artikel 12 
1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in Artikel 10 lid 4, 
laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter 
en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als 
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in de voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 
daarin zelve. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een 
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of 
van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 
Besluitvorming algemene vergadering 
Artikel 13 
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
3. Wanneer bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot; wanneer de 
stemmen staken bij stemming over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht of één der stemgerecht igden zulks voor de stemming ver langt.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij 
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 



5. 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. 
Statutenwijziging 
Artikel 14 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoelt, 
aan alle leden toegezonden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is, Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een statutenwijziging treedt in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen verleiden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
Ontbinding 
Artikel 15 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande Artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding 
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 16 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 
dwingend recht bevat, nog met de statuten. 
Slotbepaling 
Artikel 17 
In alle gevallen waarin noch deze statuten noch het huishoudelijk reglement noch de wet 
voorzien, beslist het bestuur. 


