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S T A T U T EN
Naam en zetel – Duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Gymnastiek- en Jazzdansvereniging Borchlo.
2. De vereniging is opgericht op één mei negentienhonderd dertig. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
Het doen beoefenen en het bevorderen van de gymnastieksport in al haar verschijningsvormen en het mede zorg
dragen voor de lichamelijke ontwikkeling van de lokale bevolking en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin
in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht gemeld doel onder meer te bereiken door
a.
Het geven van lessen;
b.
Het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden;
c.
Al datgene wat bevorderlijk kan zijn voor het gestelde doel.
Leden, ereleden en donateurs
Artikel 3
1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
2. De leden worden onderscheiden in junior- en seniorleden.
Seniorleden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.
Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt.
3. Ereleden van de vereniging zijn personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
en op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
4. Donateurs van de vereniging zijn personen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een
jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag in het huishoudelijk reglement is vastgelegd.
5. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan deze statuten, aan de reglementen van de vereniging alsmede
aan de door de algemene vergadering genomen besluiten.
6. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen aan de leden ook andere verplichtingen worden
opgelegd door het bestuur of een ander orgaan van de vereniging, bijvoorbeeld inzake acties ten behoeve van
leden- en fondsenwerving.
Artikel 4
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk door middel van een door de vereniging opgesteld
inschrijfformulier een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Minderjarige leden behoeven de
schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
Einde lidmaatschap
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de leden eindigt door:
a.
Overlijden
b.
Opzegging door het lid;
c.
Opzegging namens de vereniging;
d.
Ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming
van een opzeggingstermijn van twee maanden.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap 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. De
ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit – met opgave van
reden(en) – in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste
twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
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Geldmiddelen
Artikel 6
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
De contributies van de leden;
b.
Bijdragen van de donateurs
c.
Subsidies;
d.
Eventuele andere baten, zoals verkrijgen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte in de jaarvergadering door de algemene vergadering wordt
vastgesteld, één en ander nader te regelen bij afzonderlijk reglement. Ereleden betalen geen contributie, maar
hebben overigens dezelfde rechten als de leden.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit tenniste vijf en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuurders wordt door de
algemene vergadering vastgesteld. Tenniste drie bestuurders moeten meerderjarig zijn.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden of de wettelijke vertegenwoordigers van de
leden gekozen. Daarnaast kunnen maximaal twee personen als bestuurder worden gekozen die niet behoren
tot de in de vorige volzin bedoelde groepen. Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel tot
vervulling van een vacature. Tenminste tien leden zijn eveneens bevoegd een voorstel in te dienen bij de
secretaris voor de aanvang van de algemene vergadering.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg
verdeeld. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
4. De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Defungeren bestuurder
Artikel 8
1. De bestuurders hebben zitting voor een periode van drie jaren en treden af volgens een door het bestuur
opgesteld rooster van aftreden. Volgens rooster aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar.
2. Behalve door afteden volgens rooster, defungeert een bestuurder door:
a. Schriftelijke opzegging door de bestuurder, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie
maanden, welke termijn door het bestuur kan worden bekort;
b. Overlijden;
c. Ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van die
persoon in wiens vacature zij zijn benoemd.
4. De algemene vergadering kan een bestuurder eveneens schorsen voor de tijd van ten hoogste drie maanden.
Een dergelijk besluit vereist eenzelfde meerderheid als voor ontslag is vereist. Een schorsing, die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Bestuurstaken, vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bepaalt het algemeen beleid.
2. Het bestuur is – met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering – bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is – met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering – bevoegd te besluiten tot 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 de schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
De algemene vergadering
Artikel 10
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden, de
jaarvergadering. Het bestuur is verplicht in deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en – onder
overlegging van de nodige bescheiden – rekening en verantwoording af te leggen over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur, terwijl het bestuur tevens de begroting en de plannen voor het lopende en het
komende boekjaar aan de algemene vergadering voorlegt.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, 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 boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van
haar bevindingen.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het
bestuur en in het bijzonder de penningmeester tot décharge.
4. Van het op de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter
aangewezen lid van de vereniging notulen gemaakt.
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Artikel 11
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van
veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en ereleden te zenden schriftelijke
uitnodiging, met opgave van de te behandelen punten. De bijeenroeping kan tevens geschieden door middel
van een kennisgeving op het publicatiebord in het gebouw waarin de gymnastieklessen worden gegeven.
2. Behalve in de artikel 10 genoemde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo
dikwijls twee leden van het bestuur dit wenselijk achten, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de
te behandelen punten wordt verzocht door tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.
3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene
vergadering 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 vergaderingen
bijeenroept.
4. Een lid heeft het recht om tijdens de vergadering een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste vijf
andere stemgerechtigde leden en mits het voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling
zijnde agendapunten, zulks ter beoordeling van de algemene vergadering.
schriftelijk door de leden ingediende voorstellen moeten tenminste vijf dagen vóór de algemene vergadering bij
het bestuur worden ingediend.
5. Besluiten kunnen ook buiten de algemene vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk,
al dan niet [er enig communicatiemiddel, omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene
stemmen wordt genomen.
6. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn
genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits in de vergadering alle leden aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zijn.
Leiding en vastlegging van de vergaderingen
Artikel12
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan
treedt één van de andere bestuurders als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aan
te wijzen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming, stemrecht
Artikel 13
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, voor zover zij niet zijn geschorst. Tevens hebben
ereleden toegang tot de algemene vergadering. Ter vergadering heeft ieder lid één stem, met dien verstande
dat voor wat betreft juniorleden het stemrecht toekomt aan één van zijn/haar ouders/verzorgers, die zelf geen
lid van de vereniging behoeft te zijn.
2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een andere
meerderheid voorschrijven.
4. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen
en is hij gekozen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die
tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Bij reglement kunnen nadere regels omtrent de stemprocedure opgenomen worden.
7. Een lid kan zich ter vergadering door een gevolmachtigd ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van
een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij
slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
Boekjaar
Artikel14
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
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Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de
statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de algemene vergadering
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Artikel 11 lid 5 en 6 zijn op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
Artikel 16
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn
verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van een openbaar
register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats
heeft.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op de oproeping en het besluit van de algemene
vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de
vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden – te bepalen door de algemene
vergadering – als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
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 en nodig
van kracht.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
Reglementen
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels geven omtrent de in de statuten
opgenomen bepalingen.
2. Wijziging van een reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van
de wet en/of deze statuten.
Onvoorzien
Artikel 19
In alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder gehoudenheid de
beslissing in de eerstvolgende algemene vergadering mee te delen.
Schriftelijk
Artikel 20
Waar in deze akte wordt gesproken over “schriftelijk” of waar in deze akte de eis van schriftelijkheid wordt gesteld, wordt
daaronder tevens verstaan; e-mail of ieder ander – ter beoordeling van het bestuur – geschikt communicatiemiddel,
tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

