
STATUTEN 

der "sportvereniging ADVENDO" te Ter Aar. 
 
 
 

Artikel 1         NAAM EN ZETEL  

De vereniging draagt de naam: "Sportvereniging Advendo". Zij is gevestigd te Ter 
Aar. 
 

Artikel 2         DUUR  

De vereniging is opgericht op vijf november negentienhonderd acht en vijftig. De 
vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van een 
januari tot en met een en dertig december daaropvolgend. 
 

Artikel 3         DOEL  

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de gymnastiek 
en andere takken van sport. 
 

Artikel 4         MIDDELEN  

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen, het 
houden van en deelnemen aan wedstrijden langs wettige weg, en voorts door 
andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 

Artikel 5         LEDEN  

De vereniging bestaat uit:  
1. Ereleden;  
2. Leden van verdienste;  
3. Werkende leden, onderverdeeld in gewone werkende leden en junioren;  
4. Ondersteunende leden.  
Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten 
aan de vereniging bewezen op voordracht van het bestuur of van tenminste tien 
stemgerechtigde leden, door de Algemene vergadering met tenminste twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Werkende leden zijn zij, 
die jaarlijks een bij Huishoudelijk Reglement vastgestelde contributie betalen en 
die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen en leden die een 
functie in de vereniging bekleden. Gewone werkende leden zijn zij, die voor of op 
een januari van het lopende seizoen achttien jaar of ouder zijn. Junioren zijn zij, die 
de leeftijd van gewone werkende leden nog niet hebben bereikt. Ondersteunende 
leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het 
bestuur zijn toegelaten. Zij betalen jaarlijks een bij Huishoudelijk Reglement 
vastgestelde contributie. 
 

Artikel 6         VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap, zoals dat nader in het 
Huishoudelijk Reglement is geregeld. Bij niet-toelating kan de Algemene 
Vergadering alsnog tot toelating besluiten. Minderjarigen, die als lid wensen toe te 
treden, hebben daartoe de schriftelijke toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordiger nodig.  
Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van 
de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, hierna te noemen KNGU. De leden 
zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de KNGU. 
Het bestuur is bevoegd aan de KNGU alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden 
te verstrekken.  
Aanmelding van het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris. 
 



Artikel 7         BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 
a. Opzegging door het lid. De wijze van opzegging wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 
b. Overlijden van het lid.  
c. Opzegging namens de vereniging, wegens het niet betalen van de 

contributie.  
d. Royement.  

2. Royement kan worden uitgesproken, onder opgave van redenen, tegen een lid, 
dat in strijd handelt met de Statuten, Reglementen of besluiten van de vereniging, 
of door zijn wangedrag de vereniging benadeelt. Tot royement van een lid is 
slechts het bestuur bevoegd. Het geroyeerde lid kan hiervan, binnen een maand 
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, in beroep gaan bij de Algemene 
Vergadering. 
 

Artikel 8         GELDMIDDELEN  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en alle andere baten. 
 

Artikel 8a        FINANCIEN  

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de 
vereniging op te maken, alsmede om een jaarverslag uit te brengen. De Algemene 
Vergadering kan de termijn van zes maanden verlengen. De bovenbedoelde 
stukken moeten tien jaar lang worden bewaard. 
 

Artikel 9         BESTUUR  

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden en 
wordt bij besluit door de Algemene vergadering met gewone meerderheid van 
stemmen uit de leden benoemd voor een termijn van drie jaar, echter met 
inachtneming van het in artikel 13 van deze Statuten bepaalde. Bestuursleden 
kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen en 
geschorst bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. De 
voorzitter wordt door de Algemene Vergadering uit het gekozen bestuur benoemd. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan een of 
meer zijner leden (in een bepaald geval) met de vertegenwoordiging belasten. 
Indien tegenover derden van een door of namens de vereniging genomen besluit 
dient te blijken, is daartoe de handtekening van de voorzitter en de secretaris of 
hun plaatsvervanger voldoende. Het bestuur houdt toezicht op de naleving der 
Statuten, Reglementen en besluiten van de vereniging. Het bestuur is aan de 
Algemene Vergadering rekening en verantwoording verschuldigd van zijn bestuur. 
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een 
derde verbindt. 
 

Artikel 10        STEMRECHT  

Stemgerechtigd zijn alle leden. Alle stemgerechtigde leden hebben ieder een stem. 
 

Artikel 11        HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Er bestaat een Huishoudelijk Reglement, vastgesteld in een Algemene 
Vergadering. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten. 
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht 
door de Algemene Vergadering. Ze treden in werking met ingang van de dag, 
volgende op die van de aanneming door de Algemene Vergadering. 
 



Artikel 12        VERGADERINGEN  

De vergaderingen worden verdeeld in:  
1. Algemene vergaderingen;  
2. Bestuursvergaderingen; 
3. Andere vergaderingen, een en ander bij Huishoudelijk Reglement te regelen.  
Ieder jaar wordt tenminste een Algemene Vergadering gehouden. De Algemene 
Vergadering oefent de wetgevende macht uit. Een Algemene Vergadering kan 
slechts geldige besluiten nemen, indien het aantal van de aanwezige 
stemgerechtigde leden, die de presentielijst hebben getekend, groter is dan het 
aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig. Indien de jaarlijkse Algemene 
Vergadering geen doorgang heeft gevonden wegens het ontbreken van het 
vereiste aantal leden, zal binnen veertien dagen een nieuwe vergadering moeten 
worden belegd. Deze vergadering zal, ongeacht het aanwezige aantal 
stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn mits de agenda onveranderd is 
gebleven en de aankondiging van de nieuwe vergadering tijdig aan de leden is 
kenbaar gemaakt. De leden worden tot de Algemene Vergadering schriftelijk door 
de secretaris opgeroepen. De termijn van oproeping bedraagt minstens veertien 
dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, en 
tevens de te behandelen onderwerpen. De Algemene Vergadering heeft het recht 
van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk, 
uitgezonderd de geschorste leden. Indien er een vacature in het bestuur is, 
vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 
zeven stemgerechtigde leden worden ingediend, mits hiervan schriftelijk en uiterlijk 
vier en twintig uur voor de vergadering kennis is gegeven aan de secretaris. 
Tevens dient er een bereidheidsverklaring van de kandidaat ingediend te worden, 
waaruit blijkt dat deze een eventuele benoeming zal aan vaarden. Op de algemene 
jaarvergadering zal buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst:  
1. de secretaris het jaarverslag uitbrengen, alsmede de notulen van de vorige 
Algemene Vergadering.  
2. de penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering, 
gehoord het advies van de kascommissie, gelegenheid moet worden gegeven zich 
over décharge van het bestuur uit te spreken.  
3. de begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld.  
4. de verkiezing van bestuur en commissies plaatsvinden. Een buitengewone 
Algemene Vergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is 
daartoe verplicht, indien tenminste een/tiende der stemgerechtigde leden hierom, 
met opgave van te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient 
de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te worden 
gehouden, terwijl het bestuur binnen veertien dagen aan de verzoekers moet laten 
weten of zij de vergadering wel bijeen zal roepen. Geeft het bestuur geen gevolg 
aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot de 
oproeping van de desbetreffende vergadering over te gaan. Het bij dit artikel, met 
betrekking tot het oproepen bepaalde, vindt overeenkomstig toepassing. 
Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, door de voorzitter op 
voorstel van twee bestuursleden, belegd. Een bestuursvergadering is niet tot 
besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden 
aanwezig is. 
 

Artikel 13        STEMMINGEN  

Tenzij in deze Statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden 
besluiten der Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid der 
geldige stemmen. Over zaken wordt mondeling of bij handopsteken gestemd. 
Indien bij stemming over zaken de stemmen staken wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk gestemd met ongetekende 
stembiljetten. Voor de schriftelijke stemming in een ledenvergadering wordt door 
de voorzitter een stembureau benoemd, bestaande uit drie leden, dat belast wordt 
met de vaststelling van het stemresultaat. Ondertekende en niet of niet behoorlijk 
ingevulde stembiljetten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. Bij stemmen over kandidaten worden er zoveel 
stemmingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. Indien over kandidaten 
moet worden gestemd en bij de eerste stemming niemand de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede 



stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de 
meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen er 
door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee kandidaten in 
aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemming is 
het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen 
staken, beslist het lot. 
 

Artikel 14        WIJZIGING STATUTEN  

Tot wijziging van deze Statuten kan alleen worden besloten op een Algemene 
Vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. De voorgestelde wijziging van de Statuten moet 
aan de leden kenbaar worden gemaakt op de aan hen toegestane agenda. De 
wijzigingen van de Statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 
 

Artikel 15        ONTBINDING VAN DE VERENIGING  

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een, daartoe of 
mede daartoe belegde Algemene Vergadering met tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen. Bij ontbinding van de vereniging wordt met haar 
bezittingen gehandeld naar de mening van de Algemene Vergadering met 
inachtneming van de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 
Aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering van  7 juni 2000 


