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Negentienhonderd achtenzeventig verschenen voor mij, mr. Lodewijk Meinardus Welle Donker, notaris ter
standplaats Rotterdam:
1. Han van der Heijden, geboren op acht december negentienhonderd eenenveertig,
vennootschapsbestuurder, Maststraat 46, Essen (België),
2. Robert Brandenburg, geboren op. twee januari negentienhonderd vierenveertig, accountant, De
Populieren 9, Bergschenhoek,
3. Jaap Jan Stok, geboren op vijftien juli negentienhonderd vierenveertig, medewerker uitgeverij,
Grunerielaan 1, Oegstgeest.
De comparanten verklaarden een vereniging op te richten met de navolgende statuten:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Racquetball Associatie.
2. Zij heeft haar zetel te 's‐Gravenhage.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het racquetball te bevorderen in de ruimste zin des
woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. het uitschrijven, regelen en bevorderen van racquetball wedstrijden;
b. het verlenen van medewerking aan hen, die het racquetball beoefenen; c .als representatieve
organisatie van het racquetball in Nederland samen te werken met nationale organisaties in andere
landen; d. te bevorderen dat bij de bouw van nieuwe sportinrichtingen ruimten worden opgenomen
waarin het racquetball beoefend kan worden; e. officiële erkenning te krijgen door aansluiting bij de
Nederlandse Sport Federatie, hetzij zelfstandig, hetzij als dochterbond van een reeds erkende organisatie;
f. alle andere haar ten dienste staande middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Lidmaatschap.
Artikel 3.
1. De leden van de vereniging kunnen zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, welke zich ten doel
stellen het bevorderen van de racquetballsport en wier statuten en reglementen de goedkeuring hebben
van de vereniging.
Artikel 4.
1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
2. Indien het bestuur besluit tot niet‐toelating brengt het dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed
ter kennis van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan alsnog besluiten tot toelating, mits
dit besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste tweederde, van het aantal uitgebrachte
stemmen.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap is persoonlijk. De rechten verbonden aan het lidmaatschap, kunnen alleen worden
uitgeoefend door het lid zelf of, ingeval het lid een rechtspersoon is, door de geen of degenen die ter zake
vertegenwoordigingsbevoegd is of zijn (de afgevaardigden).
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Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt: a) door overlijden van het lidoprichter. Is het lid een rechtspersoon, dan eindigt
haar lidmaatschap wanneer ????? ophoudt te bestaan; b) door opzegging door het lid; c) door opzegging
door het bestuur namens de vereniging welke kan geschieden met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken indien het lid, na schriftelijk te zijn aangemaand niet ten volle aan zijn
verplichtingen jegens de vereniging voldoet, en indien van de vereniging niet in redelijkheid kan worden
gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren. d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Algemene vergadering
Artikel 7.
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door deze statuten aan andere
organen van de vereniging zijn toegewezen
2. Een algemene vergadering wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur dit noodzakelijk acht, doch ten
minste éénmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar
3. In deze vergadering (jaarvergadering) is het bestuur verplicht zijn jaarverslag uit te brengen en, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd bestuur. Voorts is het bestuur verplicht voor één januari van elk verenigingsjaar de
begroting en het werkplan van dat jaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen.
4. Indien ten minste een tiende gedeelte der afgevaardigden, bedoeld in artikel 8, derde lid, een daartoe
strekkend verzoek schriftelijk bij het bestuur indient, zal het bestuur binnen vier weken na ontvangst van
dat verzoek een algemene vergadering bijeenroepen. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
Artikel 8.
1. De algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van
een termijn van ten minste zeven dagen.
2. De oproeping vermeldt de dag, plaats en uur alsmede de onderwerpen welke ter vergadering behandeld
zullen worden.
3. Alle leden‐ de ledenverenigingen vertegenwoordigd door hun afgevaardigde(n) ‐hebben toegang tot de
vergaderingen en hebben daar ieder één stem Ledenverenigingen met vijfentwintig of minder leden
kunnen zich door een afgevaardigde doen vertegenwoordigen, leden met meer dan zesentwintig doch niet
meer dan vijfenzeventig door twee afgevaardigden en leden met meer dan zesenzeventig door drie
afgevaardigden. De afgevaardigden worden gekozen door de algemene vergadering van het betrokken
lidvereniging uit haar bestuursleden
4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk,
mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen der stemgerechtigde afgevaardigden zich
daartegen verzet.
5. Besluiten der algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid der stemmen,
voorzover deze statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen over voorstellen, zaken betreffende,
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede
stemming gehouden ten aanzien van de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen
hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot

© Nederlandse Racquetball Associatie

Artikel 9.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld
en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces‐verbaal van het
verhandelde doen opmaken De inhoud van de notulen of van het proces‐verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht
Bestuur
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie doch steeds een oneven aantal meerderjarige personen, welke door
de algemene vergadering worden gekozen uit de afgevaardigden van de leden
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn niet terstond herkiesbaar. Elk
jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een daartoe door het bestuur op te stellen rooster
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. Voor een daartoe
strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen
5. De bestuursleden zijn bevoegd zelf hun ontslag te nemer mits dit schriftelijk geschiedt met een redelijke
opzeggingstermijn ter voorziening in hun opvolging
Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen
gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
2. Voor het aangaan en verstrekken van geldleningen, voor het verwerven, vervreemden, bezwaren of
verhuren van onroerende goederen alsmede voor het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk
reglement behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering
3. De vereniging kan in naam en ten behoeve van de leden rechten bedingen en met inachtneming van deze
statuten in hun naam verplichtingen aangaan. Zij kan namens deze leden tot handhaving van de bedongen
rechten in rechte optreden waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
4. De taak en bevoegdheid van en de taakverdeling binnen het bestuur worden nader geregeld bij
huishoudelijk reglement.
Directeur
Artikel 12.
1. Het bestuur kan een bezoldigd directeur aanstellen, die zal worden belast met de dagelijkse leiding van het
bureau der vereniging. Deze directeur maakt geen deel uit van het bestuur.
2. De directeur is bevoegd en, indien het bestuur dit verlangt, verplicht tot het bijwonen van de
bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.
3. In beide vergaderingen heeft hij een adviserende stem.
Geldmiddelen
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Artikel 13
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage
betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage te verlenen.
Huishoudelijk reglement
Artikel l4.
1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met het bepaalde in deze statuten.
3. De vereniging kent voorts een regeling voor klachten tegen leden der vereniging en voor geschillen waarbij
leden als partijen zijn betrokken, mits en voorzover deze geschillen liggen op het gebied van de beoefening
van het racquetball.
4. Waar in dit artikel sprake is van leden, worden hieronder ook zij verstaan die tot deze leden als lid zijn
toegelaten of in hun verenigingsverband zijn opgenomen zonder volledige lidmaatschapsrechten.
Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 16.
1. Op voorstel van het bestuur of van ten minste een tiende gedeelte der afgevaardigden, bedoeld in artikel
8, derde lid, kan de algemene vergadering besluiten tot een statutenwijziging.
Artikel l7.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld~
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgedragén wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 18
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1.

2.
3.
4.

De vereniging wordt ontbonden: a) door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; b)
door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement
wegens de toestand van de boedel; c) door het geheel ontbreken van leden.
Het in artikel 17 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt
bepaald. De vereffening zal plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
Een na de vereffening overblijvend batig saldo wordt bestemd op de wijze, vastgesteld in het besluit tot
ontbinding.

Slotbepaling
1) In afwijking van het bepaalde in artikel 10 wordt het bestuur der vereniging voor de eerste maal gevormd
door: Han van der Heijden, voorzitter; Jaap Jan Stok, secretaris; Robert Brandenburg, penningmeester.
2) Hun lidmaatschap van de vereniging eindigt zodra drie verenigingen als lid zijn toegelaten. Als bestuurders
der vereniging blijven zij in functie tot na afloop van de jaarvergadering, te houden in negentienhonderd
tweeëntachtig. Als ledenoprichters hebben zij in de algemene vergadering ieder een stem De comparanten
zijn mij, notaris, bekend. Deze akte is als minuut verleden te Rotterdam. Na zakelijke opgave van de inhoud
van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard kennis te hebben genomen
van de inhoud van deze akte en geen prijs te stellen op volledige voorlezing daarvan. Vervolgens is deze
akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
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