Statuten bridgeclub De Hank
Art. 1
De vereniging draagt de naam “bridgeclub De Hank” (verder aangeduid als BC De Hank). Zij is
opgericht op 15 september 2016 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij heeft haar zetel in de
gemeente Leusden.
Art. 2
BC De Hank. heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij biedt haar leden de
gelegenheid het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, cursussen, het
deelnemen aan competities en wedstrijden en verder door al wat voor de beoefening van het
bridgespel nuttig kan worden geacht.
Art. 3
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari.
Art. 4
De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden en leden van verdienste. Al deze leden zijn
natuurlijke personen.
Art. 5
Gewone leden en aspirant-leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 7 bepaalde.
Art. 6
Leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of
wegens hun buitengewone verdiensten in het kader van de doelstelling van de vereniging door
de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd op voordracht van het bestuur of van één
of meer leden.
Art. 7
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden en aspirant-leden.
Art. 8
Het lidmaatschap van alle leden is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.
Art. 9
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen of te royeren ingeval het lid:
a. bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of
b. door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft
geschaad .
Gedurende de periode dat het lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend.
Art. 10
Het lidmaatschap eindigt:
a) na opzegging door het lid.
b) na opzegging door 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
lidmaatschap te laten voortduren.
c) door ontzetting (= royement, zie art. 9).
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
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reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
d) door overlijden van het lid.
e) na royement door de vereniging.
Art. 11
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden, donaties,
sponsorbijdragen en eventuele andere baten.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
Art. 12
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die allen meerderjarig moeten zijn.
De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging
benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter
wordt steeds door de algemene ledenvergadering benoemd.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen mits dit geschiedt met
een opzegtermijn van 2 maanden.
Jaarlijks treden één of meerdere bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen
rooster. De aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar (voor maximaal 3 aansluitende
jaren).
Art. 13
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk
alsmede de voorzitter en de secretaris of penningmeester gezamenlijk zijn bevoegd de
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de penningmeester of, bij diens
afwezigheid van het door het bestuur gemachtigde bestuurslid, voldoende.
Art. 14
Binnen 3 maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering
(=jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
legt, onder overlegging of na mogelijkheid tot inzage van de nodige bescheiden,
verantwoording af van zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
De jaarvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend
c.q. laatst verstreken jaar. De commissie brengt ter jaarvergadering schriftelijk verslag uit van
haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige laten bijstaan.
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.
Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot décharge.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
jaarvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw
onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde
bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming
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brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan
de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke
door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Art. 15
De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van
een termijn van 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden
schriftelijke (op papier of per e-mail) mededeling.
Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk met
opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een tiende gedeelte
van de leden.
Na ontvangst van een verzoek als hiervoor bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd
ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen
overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
Art. 16
Alle leden en aspirant-leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Ieder
stemgerechtigd lid heeft één stem. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigde andere stemgerechtigde. Deze volmacht moet voor de stemming worden
ingeleverd bij de leiding van de vergadering. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering
vertegenwoordigen.
Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van een
voorstel bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is degene gekozen die de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste
aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen die bij die
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen of zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is
beslissend. Als echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Art. 17
De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij afwezigheid van de
voorzitter zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde wordt door de secretaris of, een door de
voorzitter aangewezen lid van de vereniging, een verslag gemaakt.
De inhoud van dit verslag wordt ter kennis van de leden gebracht.
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Art. 18
Wijziging van de statuten kan alleen plaatsvinden na een besluit van de algemene
ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet tenminste 14 (veertien) dagen zijn.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste goedkeuring van twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.
Een goedgekeurde statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking.
Art. 19
Behoudens het bepaalde in art. 19 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging
ontbonden door een genomen besluit van de algemene ledenvergadering genomen met
tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij een oproeping van de in dit artikel hiervoor bedoelde vergadering moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen
bedragen.
Indien bij een besluit tot ontbinding hiervoor geen vereffenaars zijn aangewezen, gebeurt de
vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te
bepalen doeleinden welke met het doel van de vereniging moet(en) overeenstemmen.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen, voor
zover mogelijk, van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
Bij liquidatie zijn de leden nog een zodanige contributie verschuldigd berekend naar rato van
de verstreken periode van het betreffende verenigingsjaar.
Art. 20
De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van het
bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik
van de speelruimte en de wedstrijdmaterialen, en alle verdere onderwerpen, waarvan de
regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
ledenvergadering via een schriftelijk voorstel door ten minste een derde gedeelte van de
stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
Art. 21
In gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of het wedstrijdreglement niet
voorzien, beslist het bestuur.

Bovenstaande statuten zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering,
gehouden op 18 mei 2017.
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