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Statuten
Artikel 1

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Tilburgse Studenten Volleybal Vereniging Gepidae, bij verkorting T.S.V.V. Gepidae, en is gevestigd in Tilburg.
Artikel 2
1.

Duur

De vereniging is opgericht te Tilburg op drie mei negentienhonderd achtenzestig, is aangegaan voor onbepaalde tijd en staat ingeschreven
in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 40259141.

2.

Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus van het daarop volgende jaar.

Artikel 3

Doel en realisering

1.

De vereniging stelt zich ten doel het volleybalspel te doen beoefenen door en te bevorderen onder de Tilburgse studenten.

2.

Zij tracht dit te bereiken door:
a.

doelmatige organisatie van de beoefening van de volleybalsport, zowel binnen als buiten competitieverband, en de vereniging is
daartoe lid van een nationale volleybalorganisatie.

b.

het organiseren van volleybaloefeningen en het nemen van maatregelen, teneinde de geoefendheid en veiligheid van de beoefenaren
van de sport te bevorderen.

3.

c.

het voorbereiden van en stimuleren van deelname aan toernooien, kampen en excursies in verband met deze sport.

d.

het verkrijgen van materialen nodig voor de beoefening van de volleybalsport.

e.

andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.

De vereniging mag geen geldelijke winst onder de leden verdelen.

Artikel 4
1.

Leden

De vereniging kent leden:
a.

met een sportkaart die toegang geeft tot het Sportcentrum van de Universiteit van Tilburg.

b.

zonder een sportkaart.

2.

De leden met een sportkaart zijn competitiespelende en niet-competitiespelende leden.

3.

De leden zonder een sportkaart zijn Arderikkers en verenigingsondersteunende leden. Ereleden kunnen zowel onder artikel 4.1a en artikel
4.1b vallen.

4.

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de
Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

5.

Arderikker wordt men door het schriftelijk aanmelden bij het bestuur dat over de toelating beslist. Een vereiste om Arderikker te worden, is
dat men in het verleden een lid met sportkaart moet zijn geweest.

Artikel 5
1.

2.

Toelating van leden

Het bestuur laat als leden slechts toe zij die voldoen aan de volgende vereisten:
a.

de vereisten, zoals gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

b.

de vereisten, zoals gesteld in de statuten en reglementen van een nationale volleybalorganisatie

c.

de formele vereisten die gesteld zijn door daartoe bevoegde organen binnen de Tilburgse studentensport organisatie.

Ereleden kunnen op twee manieren worden benoemd. Of op voorstel van het bestuur of op voorstel van een tiende deel van de
stemgerechtigde leden van de Algemene Ledenvergadering. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste drievierde
der geldig uitgebrachte stemmen.

3.

De Algemene Ledenvergadering kan bij niet-toelating door het bestuur alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6

Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden. Het lid kan worden geschorst in geval het bij
herhaling handelt in strijd met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen waarbij het belang van de vereniging in

ernstige mate geschaad wordt. De betrokkene wordt door het bestuur per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de schorsing.
Gedurende de schorsing vervallen de rechten, maar niet de plichten, voortvloeiende uit het lidmaatschap.
Artikel 7

Beroep bij schorsing

De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in
artikel 18 van deze statuten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 8
1.

2.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door opzegging door het lid.

b.

door opzegging door de vereniging.

c.

door ontzetting.

d.

wanneer de vereniging ophoudt te bestaan.

e.

door overlijden van het lid.

Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient voor een juli in het bezit te
zijn van de secretaris, indien het lid het lidmaatschap wil opzeggen per een september.

3.

Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, die de betrokkene zo snel
mogelijk per aangetekende brief op de hoogte stelt van het besluit met opgaaf van reden(en). Binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 18 van deze statuten. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke
bijdrage in het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op restitutie.

Artikel 9
1.

Verplichtingen van leden

Alle leden zijn verplicht:
a.

de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering na te leven.

b.

de belangen van de vereniging en van de volleybalsport niet te schaden.

c.

zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

d.

de jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde geldelijke bijdrage te voldoen aan de vereniging.

e.

alle overige verplichtingen na te komen, die de vereniging in naam van haar leden aangaat.

Artikel 10 Geldmiddelen
1.

1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

contributies.

b.

donaties.

c.

subsidies.

d.

andere inkomsten.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. De leden
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Artikel 11 Bestuur
1.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie meerderjarige personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

2.

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Deze functies zijn onverenigbaar.

3.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

4.

De bestuursleden nemen zitting voor de duur van één verenigingsjaar.

5.

In geval van een tussentijdse vacature is het bestuur bevoegd hierin te voorzien tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

6.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt eveneens toe aan de
voorzitter en de secretaris tezamen.

7.

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taken te doen uitvoeren door commissies die door
het bestuur zijn benoemd.

8.

Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor
het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering.

Artikel 12 Bestuursopvolging
1.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van
een bindende voordracht.

2.

Na het verlopen van het verenigingsjaar kunnen bestuursleden zich opnieuw kandidaat stellen. Een bestuurslid kan zich tot maximaal drie
keer opnieuw kandidaat stellen.

3.

Het bestuur stelt de kandidaten tenminste twee weken voor de Algemene Ledenvergadering voor, door middel van het vermelden van de
namen op de uitnodiging, zie artikel 15, lid 1 van deze statuten.

4.

Kandidaatstelling door tenminste drie andere leden, geschiedt door middel van een aangetekende brief naar de secretaris, ten minste tien
dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 13 Schorsing en einde bestuurslidmaatschap
1.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Voor een besluit daartoe is een
meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

2.

Een schorsing van een bestuurslid, die niet binnen twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verstrijken
van de termijn.

3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.

voor wat betreft een bestuurslid dat uit de leden is benoemd door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

b.

door te bedanken.

Artikel 14 Algemene Ledenvergadering
1.

Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
a.

binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering –
wordt een Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering haar jaarverslag uit en
doet rekening en verantwoording van haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

b.

de Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering een commissie van tenminste
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur. Deze
kascommissie brengt ter Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

c.

het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

2.

Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

3.

Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen opgemaakt. De notulen worden ter kennis
van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld.

Artikel 15 De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering
1.

De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste twee weken.
De bijeenroeping vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan alle leden en eventuele bevoegde organen binnen de Tilburgse
studentensportorganisatie te zenden. Hierbij worden tevens de agendapunten vermeld en eventueel de namen van de kandidaat
bestuursleden zoals vermeld in artikel 12, lid 3 van deze statuten.

2.

Wanneer een/tiende deel van de stemgerechtigde leden van de Algemene Ledenvergadering een verzoek, met opgaaf van reden, indient
om een vergadering uit te roepen, is het bestuur verplicht deze bijeen te roepen. Deze vergadering wordt binnen vier weken na het verzoek
gehouden. Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek binnen veertien dagen, kunnen de personen die om een vergadering
verzochten de vergadering zelf bijeen roepen.

3.

Voorstellen voor de agenda van een Algemene Ledenvergadering dienen tenminste tien dagen voor die vergadering schriftelijk bij het
bestuur te zijn ingediend.

Artikel 16 Toegang en stemrecht van de Algemene Ledenvergadering
1.

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.

2.

Leden met een sportkaart hebben een stem.

3.

Ereleden en Arderikkers hebben een stem.

4.

Geen toegang hebben geschorste en uit hun lidmaatschap ontzette leden.

5.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij ten minste één stemgerechtigde
een schriftelijke stemming verlangt.

6.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staking der stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.

7.

Bij stemming over personen is het lid gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft.
Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er een nieuwe stemming gehouden, waarbij de persoon met het minste
aantal stemmen in de vorige stemronde niet meer meedoet als keuzemogelijkheid.

8.

Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat onder meer niet in aanmerking komen, blanco en
met naam van het lid ondertekende stemmen.

9.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen. Een lid kan door
niet meer dan drie andere leden gevolmachtigd worden.

10.

Een volmacht dient voor het begin van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur te worden ingediend.

Artikel 17 Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
1.

Door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten zijn rechtsgeldig en treden, tenzij anders bepaald, onmiddellijk in werking, indien
tenminste vijfentwintig procent (25%) en niet minder dan tien van de leden aanwezig zijn.

2.

Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, nodigt het bestuur de leden binnen 14 dagen voor een nieuwe vergadering uit. Besluiten
in deze vergadering genomen zijn rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 18 Commissie van Beroep
In de jaarvergadering benoemt de Algemene Ledenvergadering een Commissie van Beroep, op voordracht van het bestuur. De Commissie van
Beroep bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie oud-bestuursleden, die niet langer een functie in het bestuur bekleden. De leden
treden tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar af en zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 19 Commissies
1.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. De Algemene Ledenvergadering benoemt deze commissies.

2.

De commissies, uitgezonderd de kascommissie en de Commissie van Beroep, zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur
legt verantwoording af over de commissies, uitgezonderd de kascommissie en de Commissie van Beroep, in de Algemene
Ledenvergadering.

Artikel 20 Statutenwijziging
1.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de Algemene Ledenvergadering waar ten minste tweederde van de
stemgerechtigde leden of een vertegenwoordiger daarvan, aanwezig is, met een meerderheid van ten minste tweederde van de
uitgebrachte stemmen.

2.

Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering 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 Algemene Ledenvergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering gepubliceerd en/of
een afschrift hiervan aan leden toegezonden.

3.

Zijn de in artikel 20, lid 1, genoemde stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering
uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een
meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.

In gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 21 Inwerkingtreding na statutenwijziging
1.

De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2.

De notariële akte dient binnen vier weken na de Algemene Ledenvergadering waarop de statutenwijziging is aangenomen, te worden
opgemaakt.

3.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten ten kantore te brengen van de Kamer van
Koophandel te Tilburg.

Artikel 22 Ontbinding
1.

Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan, dan nadat op een daartoe belegde Algemene Ledenvergadering ten minste
tweederde van de tot stemmen gerechtigde leden zich daarvoor heeft uitgesproken in een Algemene Ledenvergadering, waarin ten minste
drievierde van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is.

2.

Bij gebreke van het quorum geldt het bepaalde in artikel 17, lid 2 van deze statuten, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.

3.

Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de vereniging te
bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

Artikel 23 Slotbepalingen
1.

De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over het lidmaatschap, de contributie-inning, de
werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures en boetes, het instellen van commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet en/of de statuten.

3.

Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

