Budo Vereniging Asahi
Statuten
STATUTEN BUDO VERENIGING ASAHI
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Budo Vereniging Asahi” en is gevestigd te Assen.
DUUR
Artikel 2
De vereniging is opgericht op negen september negentienhonderd tweeënzestig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3
De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk
niveau te bevorderen.
MIDDELEN
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het organiseren van en het
deelnemen aan wedstrijden. Verder is het bestuur bevoegd om alle andere wettige middelen in te zetten die
het bereiken van het doel bevorderen.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 5
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
LEDEN EN TOELATING
Artikel 6
De vereniging bestaat uit:
a. leden
b. jeugdleden
c. ondersteunende leden
d. ereleden
Leden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en de door de algemene ledenvergadering
vastgestelde contributie betalen.
Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en de door de algemene
ledenvergadering vastgestelde contributie betalen.
Van de leeftijdsgrens van 16 jaar kan in een huishoudelijk reglement, indien van toepassing, afgeweken
worden.
Ondersteunende leden zijn zij die enige functie binnen de vereniging bekleden, en zij die wettelijk
vertegenwoordiger zijn van één of meer jeugdleden.
Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig, op
voordracht van het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden, met ten minste twee derde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd.
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Artikel 7
Het bestuur beslist over de toelating van de leden, jeugdleden en ondersteunende leden.
Artikel 8
Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 9
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. het overlijden van het lid
b. opzegging door het lid
c. opzegging namens de vereniging
d. ontzetting
b. Opzegtermijn
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk beëindigd worden indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
c. Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit kan plaatsvinden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor een lidmaatschap, bij de statuten vastgesteld, te voldoen; wanneer hij zijn
verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Bezwaar
Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap staat voor de betrokkene binnen vier weken na
ontvangst van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering wordt binnen twee
weken met opgave van reden schriftelijk aan betrokkene meegedeeld. Gedurende de schorsing heeft
betrokkene geen financiële verplichtingen jegens de vereniging.
GELDMIDDELEN
Artikel 10
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van leden en jeugdleden
b. ontvangsten uit wedstrijden
c. baten uit door het bestuur georganiseerde financiële acties
d. andere inkomsten en toevallige baten
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HET BESTUUR
Artikel 11
De bestuurders van de vereniging worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor de duur van
telkens drie jaren.
Artikel 12
De voorzitter van de vereniging wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.
Artikel 13
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe redenen aanwezig
acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 14
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. Opzegging dient schriftelijk of
mondeling tijdens bestuursvergadering plaats te vinden.
Artikel 15
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen en
aan de algemene ledenvergadering kenbaar te maken rooster. Het aftredende bestuurslid kan zich onbeperkt
herkiesbaar stellen.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 16
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en secretaris zijn gezamenlijk
bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 17
Het bestuur kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Artikel 18
Het bestuur kan indien zij dit noodzakelijk acht zich bij laten staan door een extern deskundige. Het
aanstellen van een extern deskundige als bestuurslid behoeft goedkeuring achteraf door de algemene
ledenvergadering.
Artikel 19
De voorzitter en secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in artikel 17
bedoeld, door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
Artikel 20
De penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over de banksaldi. Deze bevoegdheid is slechts mogelijk
binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
Artikel 21
Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring door de algemene ledenvergadering:
a. het aangaan van geldleningen
b. het kopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen
c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling van een derde verbindt
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d. het verrichten van andere rechtshandelingen waardoor de vereniging voor langer dan twee jaar wordt
verbonden en waarbij het bedrag de EUR 1.500, ‐ niet overstijgt.
COMMISSIES
Artikel 22
Het bestuur kan zich, ter ondersteuning van haar werkzaamheden, laten bijstaan door een aantal door haar
in te stellen commissies. De instelling daarvoor behoeft goedkeuring achteraf van de algemene
ledenvergadering.
Artikel 23
De verantwoordelijkheid voor een commissie ligt bij het bestuur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 24
Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering 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 verenigingsjaar gevoerd bestuur. Tot de vergaderingen
worden toegelaten leden, jeugdleden, ondersteunende leden en ereleden. Indien het bestuur dit
noodzakelijk acht kan zij besluiten externe deskundigen toe te laten tot de algemene ledenvergadering.
Artikel 25
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst
verstreken verenigingsjaar. Deze commissie brengt ter vergadering verslag uit van haar bevindingen. De
commissie kan zich desgewenst bij laten staan door een deskundige.
Artikel 26
Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.
Artikel 27
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot decharge.
Artikel 28
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemd de algemene
ledenvergadering een andere commissie die uit minimaal drie leden bestaat. Deze commissie doet een nieuw
onderzoek van de rekening en verantwoording. De commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder
benoemde commissie. Binnen één maand na benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag
uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene
ledenvergadering die maatregelen die in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
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BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 29
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn
van veertien dagen. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Artikel 30
Een buitengewone algemene ledenvergadering kan plaats hebben zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk
acht. De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van veertien dagen door een aan alle
leden te zenden schriftelijke mededeling.
Artikel 31
Een buitengewone algemene ledenvergadering kan plaats hebben zo dikwijls als dit schriftelijk wordt
verzocht door tenminste tien stemgerechtigde leden met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Artikel 32
Na ontvangst van een verzoek zoals bedoeld in artikel 31 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien het bestuur in gebreke
blijft kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming
van een termijn van veertien dagen door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
STEMMINGEN
Artikel 33
Stemgerechtigd zijn leden en ondersteunende leden. Het stemrecht wordt uitgeoefend door henzelf; het
uitbrengen van een stem door middel van een gemachtigde is niet toegestaan.
Jeugdleden en extern deskundigen zijn niet stemgerechtigd. Ereleden hebben een adviserende stem.
Artikel 34
Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Artikel 35
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van de geldig uitgebracht stemmen,
tenzij de statuten anders bepalen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 36
Bij stemming over verkiezing van personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebracht stemmen heeft verworven. Wanneer niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een
nieuwe stemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij
de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
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Artikel 37
Een tijdens de vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is aangenomen is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd.
VERGADERINGEN
Artikel 38
De voorzitter van het bestuur leidt zowel de bestuursvergadering als de algemene ledenvergadering. Bij zijn
afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergaderingen
optreden.
Artikel 39
Van het behandelde tijdens de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen wordt door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen bestuurslid notulen gehouden.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 40
Statuten van de vereniging kunnen alleen gewijzigd worden door goedkeuring van de algemene
ledenvergadering. In de oproep voor de algemene ledenvergadering dient vermeld te worden dat wijziging
van de statuten als agendapunt is opgenomen.
Artikel 41
Tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de algemene ledenvergadering moet een afschrift
van de te behandelen statuten op een daartoe geschikte plaats voor de stemgerechtigden ter inzage liggen.
Artikel 42
Het besluit tot statutenwijziging is aangenomen indien tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen hieraan goedkeuring verlenen.
Artikel 43
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 44
De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits dit besluit wordt
genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden en ondersteunende leden aanwezig is.
Artikel 45
Indien het aantal van drie vierde van de leden en ondersteunende leden niet op de vergadering aanwezig is,
wordt na minimaal acht dagen doch uiterlijk dertig dagen een nieuwe vergadering belegd. Het voorstel om
over te gaan tot ontbinding van de verenging is dan aangenomen indien tenminste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen hiermee instemmen.
Artikel 46
Bij oproeping van de in artikel 44 en artikel 45 bedoelde leden en ondersteunende leden moet worden
meegedeeld dat tijdens de vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden.
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Artikel 47
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid of jeugdlid
zijn. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit van ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 48
Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de algemene
ledenvergadering.
Artikel 49
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
Aldus opgemaakt en vastgesteld op de Algemene ledenvergadering van 03‐07‐2013
Versie 2.0
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