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STATUTEN
van de Vereniging:
Gooise Wielerclub “de Adelaar”
statutair gevestigd te Hilversum,
opgesteld door Horst & van de Graaff Notarissen te Hilversum,
op 8 juli 2015

STATUTEN
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Artikel 1
1. De Vereniging is genaamd Gooise Wielerclub “De Adelaar”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.
2. De Vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de
Kamer van Koophandel.
Duur
Artikel 2
1. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
3. De Vereniging is opgericht op drieëntwintig februari negentienhonderd zevenentwintig.
Doel
Artikel 3
De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de wielersport in al zijn
verschijningsvormen.
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het ondersteunen van hen die de wielersport beoefenen casu quo willen beoefenen;
b. het organiseren van wielerwedstrijden, -tochten en -trainingen;
c. zich aan te sluiten bij de landelijke wielersport-organisaties Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie, hierna te noemen: “KNWU” en Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna te
noemen: “NTFU;
d. samen te werken met andere organisaties die hetzelfde doel beogen;
e. het maken van promotie voor de wielersport.

HORST & VAN DE GRAAFF

2014.000580.01\EH

- blad 2 -

Lidmaatschap
Artikel 4
1. Leden zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
2. De leden worden onderscheiden in wedstrijdleden, toerleden, jeugdleden en
ondersteunende leden.
3. Wedstrijdleden zijn leden die een wedstrijdlicentie van de KNWU bezitten.
Toerleden zijn leden die een toerlicentie van de NTFU bezitten.
Jeugdleden zijn leden die aan activiteiten van de Vereniging deelnemen en die minimaal
acht (8) en maximaal zestien (16) jaar oud zijn.
Ondersteunend leden zijn leden die de Vereniging ondersteunen zonder zelf actief de
wielersport te beoefenen.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens
bijzondere verdiensten voor de Vereniging het predikaat “erelid” verlenen.
Rechten en verplichtingen
Artikel 5
1. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de Vereniging te gedragen
naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
2. De leden zijn tevens gehouden:
a. de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het
bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de Vereniging
na te leven;
b. de statuten en reglementen van de KNWU casu quo NTFU en de besluiten van
een orgaan van genoemde wielersportbonden na te leven;
c. de belangen van de Vereniging niet te schaden.
3. De wedstrijdleden en toerleden zijn verplicht om ten minste een maal per jaar op
aanwijzing van het bestuur incidentele hand- en spandiensten te verrichten.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging door het bestuur;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.
2. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur tegen het einde van het
verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier (4) weken;
3. De Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt;
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b.

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor
het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
5. In geval van ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur staat het lid gedurende
een termijn van één maand beroep open op de algemene ledenvergadering. Tot de
datum van de beslissing geldt het lid als geschorst.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste
drie (3) en ten hoogste negen (9) meerderjarige personen die door de algemene
ledenvergadering uit de stemgerechtigde leden worden benoemd.
2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Zij
worden in functie benoemd.
3. Ieder bestuurslid is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak.
4. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar en treedt af volgens
een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar.
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van
ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Bestuursbevoegdheid
Artikel 8
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de Vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie (3) is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 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 ander verbindt.
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Commissies
Artikel 9
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taken te doen uitvoeren door permanente of tijdelijke commissies die door het bestuur
zijn benoemd.
2. Het bestuur benoemt in elk geval een wedstrijdcommissie voor de dagelijkse leiding en
begeleiding van de wedstrijdactiviteiten en een toercommissie voor de dagelijkse leiding
en begeleiding van de toeractviteiten.
3. Taken en bevoegdheden van de permanente commissies worden nader geregeld in het
huishoudelijk reglement.
4. Taken en bevoegdheden van tijdelijke commissies worden nader geregeld in het
instellingsbesluit van het bestuur.
Vertegenwoordiging
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.
2. a. De Vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter tezamen met de secretaris of te samen met de penningmeester, dan wel
bij afwezigheid van één van de genoemden te samen met een ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op
grond waarvan deze bevoegd zijn de Vereniging in de in de volmacht omschreven
gevallen te vertegenwoordigen.
3. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenenen deze bevoegdheid niet uit
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
betreffende rechtshandeling is besloten.
4. De Vereniging wordt op de vergaderingen van de wielersportbonden vertegenwoordigd
door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die
vergadering namens de Vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
Rekening en verantwoording
Artikel 11
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de Vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het
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gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
3. a. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit
drie (3) leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie (3) jaar en treden volgens een op
te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt
aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. 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.
5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die
uit de jaarstukken blijken.
Geldmiddelen en contributie
Artikel 12
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden, entreegelden en deelnamegelden aan toertochten;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe
in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
De algemene ledenvergadering
Artikel 13
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar een algemene
ledenvergadering (de jaarvergadering) worden gehouden.
3. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
die gewenst acht of indien ten minste tien leden een daartoe strekkend en met redenen
omkleed verzoek bij het bestuur indienen. In het laatste geval moet de vergadering
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden.
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4.

De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste drie weken.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. verslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. vaststelling van de contributie;
g. vaststelling van de begroting.
Besluitvorming algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
2. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken
van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen,
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van
de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien
bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Statutenwijziging
Artikel 15
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet ten minste twee weken bedragen.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
3. De wijziging treedt in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1. Een voorstel tot ontbinding van de Vereniging kan alleen worden behandeld in een
bijzondere algemene ledenvergadering, die tenminste vier weken van tevoren ter kennis
van de leden is gebracht.
2. De Vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
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ledenvergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen.
3. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo
bepaald, terwijl de algemene ledenvergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de Vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de
KNWU of de NTFU.
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