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Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:
•

afgevaardigden: de door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de ledenraad bedoeld in
artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 13 van deze statuten, die stemgerechtigd zijn
in de ledenraad;

•

bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, te weten het bestuur van
de vereniging;

•

grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat
als doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder
wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt
gecreëerd. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt in ieder geval doch niet uitsluitend
begrepen: discriminatie, uitsluiting, aanzetten tot onverantwoord gewichtsverlies, aanzetten tot
verslaving, (hoge) psychische (prestatie)druk, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, bedreiging,
belediging en/of pesten.

•

jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de vereniging;

•

jaarvergadering van de ledenraad : de verplichte, jaarlijkse, in beginsel binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, te houden vergadering van de ledenraad;

•

langs elektronische weg: indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt,
kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat
door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan
degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt;

•

lid of leden: zowel de gewone leden, de jeugdleden, leden van verdienste als de ereleden, voor
zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit
het zinsverband blijkt;

•

ledenraad: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 13 lid 1 van
deze statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van de
vereniging, als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek;

•

lidmaatschap: het lidmaatschap van een lid, voor zover bij of krachtens deze statuten geen nader
onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;

•

vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze
statuten;

•

verkiezingscommissie: het orgaan dat de verkiezing van de afgevaardigden begeleidt.

Daar waar in de statuten of reglementen voor personen de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt
hiermee tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.
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Artikel 2

Naam, zetel, oprichtingsdatum, verenigingsjaar

1. De vereniging is genaamd: GV Pro Patria Zoetermeer en wordt in de statuten en het
huishoudelijk reglement nader aangeduid als de ‘vereniging’.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer en is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408932.
3. De vereniging is op achtentwintig maart negentienhonderd elf (28 maart 1911) voor onbepaalde
tijd opgericht.
4. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met eenendertig december van
ieder jaar.

Artikel 3

Doel

1. De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van actieve sportbeoefening door in Zoetermeer en omstreken veilige en
uitdagende gymsport aan te bieden en door het onze leden mogelijk te maken te excelleren
op hun ambitieniveau.
b. het (onder)(ver)huren van (sport) accommodaties, faciliteiten, materialen en panden en het
leveren van daarmee samenhangende diensten en personeel, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door lid te zijn van de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), het faciliteren en organiseren van en het laten deelnemen
aan trainingen, wedstrijden, evenementen, opleidingen en andere activiteiten met alle middelen
welke in overeenstemming zijn met de doelstelling van de vereniging en die tot het bereiken van
het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en te hunnen laste
verplichtingen aangaan en in rechte optreden. De vereniging kan nakoming van bedongen
rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen.

Artikel 4

Leden en lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij aanvang van het
verenigingsjaar, de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij aanvang van het
verenigingsjaar, de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt en die als zodanig zijn benoemd op grond van de meest recente versie van het
decoratiestelsel.
5. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt en die als zodanig zijn benoemd op grond van de meest recente
versie van het decoratiestelsel.
6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
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7. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen, onder vermelding van het soort lidmaatschap.

Artikel 5

Toetreding en toelating van leden

1. De aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging wordt schriftelijk of langs elektronische weg
bij het bestuur ingediend. Een aanvraag van een minderjarige dient te worden ingediend door de
wettelijk vertegenwoordiger.
2. Het bestuur kan de aanvraag afwijzen indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap toe te kennen.
3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid binnen één maand na de aanvraag en deelt zijn
beslissing schriftelijk of langs elektronische weg mede aan de aanvrager. De toelatingsprocedure
kan nader in een, al dan niet op voorstel van het bestuur, door de ledenraad vast te stellen
reglement worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het
lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.
4. Bij een afwijzende beslissing van het bestuur op een aanvraag tot toelating tot het lidmaatschap
van de vereniging, is beroep op de ledenraad mogelijk. Dit beroep moet schriftelijk of langs
elektronische weg worden ingesteld binnen één maand na de dag van ontvangst van de afwijzing.
De ledenraad kan alsdan alsnog tot toelating besluiten.
5. Ereleden worden, op voordracht van het bestuur, met een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte geldige stemmen door de ledenraad als zodanig benoemd.

Artikel 6

Einde lidmaatschap en schorsing

1. Het lidmaatschap van een gewoon lid en van een jeugdlid eindigt door:
1. het overlijden van het lid;
2. opzegging door het lid;
3. opzegging door de vereniging;
4. ontzetting (royement) door de vereniging.
2. Het lidmaatschap van een erelid en van een lid van verdienste eindigt door:
1. het overlijden van het lid;
2. opzegging door het lid;
3. het ontnemen van het lidmaatschap door de vereniging.
3. De opzegging door het lid dient schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur plaats te
vinden met inachtneming van de in het huishoudelijk reglement opgenomen voorwaarden.
Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van het lid kan worden gevergd,
kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang. Voorts kan het lid het
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
De bevoegdheid tot opzegging met onmiddellijke ingang door het lid bestaat niet in geval van
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
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Opzegging door een erelid of door een lid van verdienste kan op elk moment schriftelijk of langs
elektronische weg plaatsvinden.
4. De opzegging door de vereniging dient schriftelijk per aangetekende post plaats te vinden tegen
het einde van een kalenderkwartaal, uiterlijk één maand voor het einde van het betreffende
kalenderkwartaal. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. Daarvan kan sprake zijn indien:
a. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van de
vereniging;
c. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten
spoedigste schriftelijk per aangetekende post van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt, de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt of hem zijn lidmaatschap door de KNGU is ontnomen.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ledenraad. Het betrokken lid wordt ten
spoedigste, schriftelijk met opgave van redenen per aangetekende post, van het besluit in kennis
gesteld.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur staat de betrokkene
binnen één maand na de dag van ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de
ledenraad open. De ledenraad kan alsdan besluiten het betreffende bestuursbesluit tot
opzegging of ontzetting ongedaan te maken.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande
dat het geschorste lid het recht heeft zich in de vergadering van de ledenraad, waarin het in dit
lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verweren.
7. Een lid kan door het bestuur worden geschorst als hij ophoudt aan zijn verplichtingen op grond
van artikel 7 te voldoen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.
8. Onverminderd het bepaalde in de slotzin van lid 6, kan een lid dat is geschorst geen enkel recht
meer doen gelden tegenover (organen van) de vereniging, waaronder begrepen de rechten als
vermeld in artikel 7. Een gewoon lid dat geschorst is en de functie van afgevaardigde heeft, kan
het aan deze functie gekoppelde vergader- en stemrecht in de ledenraad tijdens de duur van zijn
schorsing niet uitoefenen.
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Artikel 7

Rechten en verplichtingen van de leden

1. Elk lid van de vereniging heeft onder meer het recht:
1. deel te nemen aan de verkiezing van de afgevaardigden;
2. zich kandidaat te stellen voor de verkiezing tot bestuurslid of afgevaardigde, met
inachtneming van het daaromtrent in de statuten en de reglementen bepaalde;
3. deel te nemen aan verenigingsactiviteiten.
2. Elk lid van de vereniging heeft in elk geval de plicht:
1. tot het betalen van de door de ledenraad vastgestelde contributie en overige financiële
bijdragen;
2. zich te houden aan de bepalingen van de statuten, reglementen en gedragscodes van de
vereniging en de KNGU en aan de besluiten van de organen van de vereniging en de KNGU;
3. zich te onthouden van handelingen die de belangen van de vereniging en/of de KNGU
kunnen schaden;
4. de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die uit het
lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
3. De ledenraad kan andere verplichtingen opleggen aan de leden, waaronder het verrichten van
taken of werkzaamheden, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – het helpen bij wedstrijden of
evenementen, een en ander volgens nader in reglement of bij besluit te bepalen regels.
4. Leden onthouden zich van het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen en/of doping.
Leden zijn verplicht hun volledige medewerking te geven aan dopingcontroles en zich te houden
aan de dopingreglementen. Het in strijd handelen met deze bepaling kan leiden tot een sanctie.
5. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
Het in strijd handelen met deze bepaling kan leiden tot een sanctie.
6. Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden
opgelegd door de ledenraad.

Artikel 8

Organen van de vereniging

Organen van de vereniging zijn:
a. het bestuur;
b. de ledenraad.

Artikel 9

Bestuur: samenstelling, functies en benoeming

1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenraad vast te stellen aantal van ten minste drie en ten
hoogste negen meerderjarige natuurlijke personen, die door de ledenraad worden gekozen en
benoemd. Bestuursleden kunnen ook buiten de leden worden benoemd.
2. Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met de functie van afgevaardigde en lid van de
verkiezingscommissie.
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3. De voorzitter wordt door de ledenraad in functie benoemd.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden
aan. De vicevoorzitter neemt bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter diens functie
waar; hij treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter
als zodanig.
5. Alle clubleden hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het op enig moment vastgestelde minimum is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. De ledenraad is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
7. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, is de ledenraad bevoegd om een
tijdelijk bestuurslid aan te wijzen en tevens verplicht om zo spoedig mogelijk in de open
plaats(en) te voorzien. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de
aangewezen persoon of de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Artikel 10

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap, ontslag en schorsing

1. Bestuursleden hebben gedurende drie jaren zitting en treden af volgens een op te maken
rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat voorzitter, secretaris en
penningmeester in beginsel in verschillende jaren aftreden.
2. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
3. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende
ledenraadsvergadering. Na benoeming door de ledenraad treedt een tussentijds aangesteld
bestuurslid af op het moment waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
4. Elke bestuurslid kan door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing van een
bestuurslid die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het bestuurslid;
b. vrijwillig aftreden;
c. ontslag aan hem verleend door de ledenraad;
d. zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van
zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen
wordt ingesteld;
e. het aanvaarden van de functie van afgevaardigde of lid van de verkiezingscommissie.

Artikel 11

Bestuur: bevoegdheden

1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het besturen van de
vereniging.
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2. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de ledenraad, te besluiten tot het aangaan
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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 ander verbindt
en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van goedkeuring door de ledenraad kan tegen derden beroep worden gedaan.
3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot:
1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
registergoederen;
2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
4. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
4. Nadere regels omtrent het bestuur kunnen door de ledenraad in een bestuursreglement worden
vastgesteld.

Artikel 12

Bestuur: vertegenwoordiging

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter samen met een ander
bestuurslid dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuursleden kan de ledenraad één of meer personen aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen.

Artikel 13

Ledenraad: samenstelling en verkiezing

1. Ter vertegenwoordiging van de leden van de vereniging is een ledenraad ingesteld. De ledenraad
bestaat uit afgevaardigden die afkomstig zijn uit alle afdelingen van de vereniging. Het aantal
afgevaardigden per afdeling en het totaal afgevaardigden in de ledenraad wordt vastgelegd in
het huishoudelijk reglement.
2. De ledenraad benoemt uit haar midden een voorzitter, met inachtneming van het daaromtrent in
het huishoudelijk reglement bepaalde. De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door
de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt een van de andere door de ledenraad
daartoe aan te wijzen afgevaardigden als voorzitter op. De voorzitter vertegenwoordigt de
ledenraad.
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3. Kiesgerechtigd en verkiesbaar voor de ledenraad zijn alle meerderjarige leden en wettelijk
vertegenwoordigers van minderjarige (jeugd)leden die voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap van de vereniging en niet zijn geschorst. Bestuursleden en leden van de
verkiezingscommissie zijn niet verkiesbaar voor de ledenraad. Wettelijk vertegenwoordigers van
minderjarige (jeugd)leden hebben slechts één stem bij de verkiezing van de ledenraad, ongeacht
het aantal minderjarige (jeugd)leden dat zij vertegenwoordigen.
4. Afgevaardigden die ophouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap of zijn
geschorst, kunnen geen bevoegdheden uitoefenen die toekomen aan de ledenraad zolang het
niet voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap of de schorsing duurt.
5. Verkiezingen voor de ledenraad vinden plaats vóór 1 oktober van het verenigingsjaar. De
zittingstermijn van de ledenraad vangt aan op 1 januari daaropvolgend en eindigt na drie jaar op
31 december.
6. Aan de hand van het register, als bedoeld in artikel 4, lid 7 en met inachtneming van het
bepaalde in lid 3 van dit artikel stelt het bestuur een lijst op van kiesgerechtigde en verkiesbare
gewone leden.
7. De verkiezing voor de leden van de ledenraad worden georganiseerd door een door het bestuur
in overleg met de zittende ledenraad samengestelde verkiezingscommissie.
8. De zittende ledenraad stelt op voorstel van het bestuur, en in overeenstemming met het gestelde
in het huishoudelijk reglement, de verdeling van de zetels over de afdelingen van de vereniging
vast.
9. De gewone leden van de vereniging worden, door plaatsing van een oproep op de website van de
vereniging en/of schriftelijk en/of langs elektronisch weg, uitgenodigd zich kandidaat te stellen bij
de verkiezingscommissie.
10. De verkiezingen vinden plaats conform het verkiezingsreglement voor de ledenraad zoals dat is
vastgesteld door het bestuur en waaraan de ledenraad haar instemming heeft verleend. De
uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld door de verkiezingscommissie.
11. Per afdeling wordt een kandidatenlijst opgesteld waarop de namen staan van de verkiesbare
gewone leden uit de desbetreffende afdeling. De kandidatenlijst wordt geplaatst op de website
van vereniging en/of schriftelijk en/of langs elektronische weg bekend gesteld.
12. De verkiezingen vinden per afdeling plaats bij anonieme schriftelijke stemming. De stemming
vindt plaats zoals vastgelegd in het verkiezingsreglement. Iedere stemgerechtigde kan één stem
uitbrengen.
13. Indien er evenveel kandidaten zijn gesteld als er plaatsen te vervullen zijn in de afdeling, worden
er geen verkiezingen gehouden en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen.
14. Indien er minder kandidaten zijn gesteld als er plaatsen te vervullen zijn in de afdeling, blijven de
overblijvende plaatsen onbezet. De ledenraad is dan volledig bevoegd.
15. Toedeling van de plaatsen in de ledenraad geschiedt per afdeling aan de kandidaten die
achtereenvolgens het grootste aantal stemmen hebben gekregen. Indien voor de laatst te
bezetten plaats op twee of meer kandidaten een gelijk aantal geldige stemmen is uitgebracht,
beslist het lot aan wie van hen de laatst te bezetten plaats wordt toebedeeld. Ingeval van loting
bepaalt de verkiezingscommissie de wijze van loting.
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16. In geval van een tussentijdse vacature in een afdeling, wordt een opengevallen plaats ingenomen
door de kandidaat op de kandidatenlijst van de afdeling, die bij de laatst gehouden verkiezingen
direct na de laatst gekozen kandidaat de meeste stemmen heeft behaald.
17. Indien een tussentijdse vacature niet kan worden gevuld vanuit de kandidatenlijst van de laatst
gehouden verkiezingen en de resterende zittingstermijn van de ledenraad langer is dan zes
maanden, wordt in de desbetreffende afdeling een tussentijdse verkiezing georganiseerd.
18. Ten behoeve van de regeling van de verkiezingen wordt door de ledenraad op voorstel van het
bestuur, een verkiezingsreglement vastgesteld waarin in elk geval wordt geregeld:
1. de samenstelling, de benoeming en het functioneren van de verkiezingscommissie;
2. de opstelling van de lijst met verkiesbare leden en de wijze waarop deze ter inzage wordt
gelegd;
3. de wijze waarop de data voor de kandidaatstelling en verkiezingen bekend worden
gemaakt;
4. de wijze waarop de kandidatenlijsten en de uitslagen ter inzage worden gelegd;
5. de wijze waarop beroep ingesteld kan worden tegen besluiten van de
verkiezingscommissie;
6. de taken en bevoegdheden van de commissie van beroep.

Artikel 14

Ledenraad: bevoegdheden

De ledenraad houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, op het bestuur
en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De ledenraad geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur. Aan de ledenraad komen verder alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 15

Ledenraad: ledenraadvergaderingen

1. Jaarlijks wordt in het tweede kwartaal van het verenigingsjaar een ledenraadvergadering
(jaarvergadering) gehouden. In die vergadering wordt verantwoording afgelegd over het
voorgaande verenigingsjaar. In die vergadering komt onder meer aan de orde:
1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 24 met daarbij het
verslag van de kascommissie;
2. de benoeming van de kascommissie voor de volgende jaarvergadering;
3. de bestuurssamenstelling en voorziening in eventuele vacatures;
4. de voorstellen van het bestuur en de afgevaardigden, als vermeld in de oproeping voor de
vergadering.
2. Naast de jaarvergadering, wordt per jaar nog ten minste één andere vergadering van de
ledenraad in het laatste kwartaal van het verenigingsjaar gehouden. In die vergadering wordt een
besluit genomen over het beleid en de begroting (waaronder de contributie) voor het volgende
verenigingsjaar. Daarnaast kunnen vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of
de ledenraad dit wenselijk acht.
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3. De vergaderingen van de ledenraad worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt door toezending van een schriftelijke dan wel elektronische uitnodiging aan de
afgevaardigden. De termijn voor de oproeping bedraagt in beginsel ten minste veertien dagen, de
dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen
kan het bestuur een vergadering van de ledenraad bijeenroepen met een oproepingstermijn van
ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet
begrepen. De oproep wordt tevens ter informatie gepubliceerd op de website van de vereniging
ten behoeve van de gewone leden en de wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdleden van de
vereniging.
4. Voorts wordt de ledenraad bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van ten minste één
afgevaardigde op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
5. Bij de oproeping voor vergaderingen van de ledenraad worden de te behandelen agendapunten
vermeld.
6. Tenzij in de wet of in de statuten anders is bepaald, kan de ledenraad slechts besluiten nemen
indien een gewone meerderheid van de ledenraad (quorum) op de vergadering aanwezig is.
7. Indien in een ledenraadvergadering geen besluit kan worden genomen wegens het ontbreken
van het in het voorgaande lid genoemde quorum, kan in de eerstvolgende vergadering het
besluit worden genomen, ook als het quorum opnieuw ontbreekt.
8. Tenzij in de wet of in de statuten anders is bepaald, besluit de ledenraad met een gewone
meerderheid van stemmen. Het ter vergadering van de ledenraad uitgesproken oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid
ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de ledenraad
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat één persoon de volstrekte meerderheid
heeft gekregen. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming,
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval van loting bepaalt de voorzitter van de
vergadering de wijze van loting.
10. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
11. Alle stemmingen geschieden mondeling of langs elektronische weg (online), tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de
stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
12. Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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13. De ledenraadvergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging, tenzij de ledenraad
anders beslist omdat het verenigingsbelang zich daartegen verzet.
14. Een eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een in de ledenraadvergadering genomen besluit. Daartoe is wel vereist
dat het bestuur daarover voorafgaand aan het besluit wordt geïnformeerd. De afgevaardigden
geven blijk van hun eenstemmigheid bij monde van de voorzitter.
15. Een afgevaardigde kan zich door een andere afgevaardigde bij schriftelijke volmacht ter
vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een afgevaardigde kan als gevolmachtigde
slechts voor één andere afgevaardigde ter vergadering zijn stem uitbrengen.
16. Van het verhandelde in elke vergadering van de ledenraad wordt een conceptverslag opgemaakt.
Dit conceptverslag wordt binnen twee weken na de vergadering geplaatst op de website van de
vereniging. Afgevaardigden kunnen wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van het conceptverslag
tot één week voor de eerstvolgende vergadering indienen. Het verslag wordt in de eerstvolgende
vergadering van de ledenraad vastgesteld, en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.

Artikel 16

Commissies

1. Het bestuur is bevoegd om te besluiten tot het instellen, wijzigen en opheffen van vaste of ad
hoc commissies.
2. De leden van een in het vorige lid bedoelde commissie worden door het bestuur als zodanig
benoemd en kunnen door het bestuur als zodanig worden ontheven. Het bestuur legt de taken
en bevoegdheden van de commissie en de leden vast.
3. Van het instellen dan wel het opheffen van een commissies als bedoeld in lid 1 en van het
benoemen dan wel ontheffen van de leden doet het bestuur mededeling aan de ledenraad.
4. Nadere regels omtrent de in dit artikel bedoelde commissies kunnen in het huishoudelijk
reglement of een ander reglement worden vastgesteld.

Artikel 17

Adviesteam

Het bestuur kan zich laten adviseren en ondersteunen door een adviesteam.

Artikel 18

Verenigingsmanager of -ondersteuner

1. Het bestuur kan een verenigingsmanager benoemen en stelt alsdan de arbeidsvoorwaarden voor
de verenigingsmanager vast.
2. De verenigingsmanager is belast met de dagelijkse leiding over de activiteiten van de vereniging
en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur aan
hem/haar is opgedragen.
3. De taken van de verenigingsmanager worden opgenomen in een functiebeschrijving. De
functiebeschrijving wordt opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de ledenraad.
4. De verenigingsmanager kan worden ondersteund door afdelingsmanagers en een management
ondersteuningsteam.
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5. De verenigingsmanager neemt deel aan de bestuursvergadering en heeft daarin het recht het
woord te voeren, maar heeft geen stemrecht.

Artikel 19

Afdelingen

De verschillende disciplines van de gymsport zijn ondergebracht in verschillende afdelingen. Deze
afdeling worden nader gespecificeerd en toegelicht in het huishoudelijk reglement.

Artikel 20

Verkiezingscommissie

1. De vereniging kent een verkiezingscommissie die tot taak heeft het begeleiden van de verkiezing
van de afgevaardigden met inachtneming van het daaromtrent in het verkiezingsreglement
bepaalde. De verkiezingscommissie wordt benoemd voor een specifieke verkiezing van de
ledenraad.
2. De verkiezingscommissie bestaat uit drie meerderjarige natuurlijke personen, die door de
ledenraad, per te houden verkiezing van afgevaardigden, worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de leden. De verkiezingscommissie is zodanig samengesteld dat de leden van de
verkiezingscommissie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is in elk geval onverenigbaar met de functie van
afgevaardigde en bestuurslid.
4. De verkiezingscommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan uit zijn midden een
vicevoorzitter aanwijzen. De vicevoorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens functie
waar; hij treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter
als zodanig.
5. Indien het aantal leden van de verkiezingscommissie beneden drie is gedaald, blijft de
verkiezingscommissie bevoegd. Er moet dan echter zo spoedig mogelijk een vergadering van de
ledenraad worden belegd, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In
geval van belet of ontstentenis van alle leden van de verkiezingscommissie, is de ledenraad
verplicht om zo spoedig mogelijk in de open plaatsen te voorzien.
6. Nadere regels omtrent de verkiezingscommissie worden in het verkiezingsreglement
opgenomen.

Artikel 21

Vertrouwenscontactpersoon

1. Het bestuur stelt ten minste één vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan als eerste aanspreekpunt
voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag.
2. De vertrouwenscontactpersoon schetst de mogelijkheden waarmee de hulpvrager
(melder/slachtoffer/beschuldigde) zelf verder kan.
3. De vertrouwenscontactpersoon kan de hulpvrager doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon
(VP) bij de daarvoor aangewezen instanties (zoals: KNGU, NOC*NSF, etc.).
4. De vereniging kan van dit artikel afwijken zodanig dat aan regelingen van de KNGU en NOC*NSF
wordt voldaan.
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Artikel 22

Donateurs / Vrienden van PP

1. Donateurs / Vrienden van PP zijn als zodanig door het bestuur toegelaten natuurlijke personen,
rechtspersonen of personenvennootschappen, die de vereniging onverplicht met een geldelijke
bijdrage steunen.
2. Het bestuur beslist over de toelating na een schriftelijke aanmelding. Aan die toelating kan het
bestuur een minimale geldelijke bijdrage verbinden.
3. Donateurs / Vrienden van PP hebben geen toegang tot vergaderingen van het bestuur en de
ledenraad. Donateurs / Vrienden van PP hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend.
4. Het donateurschap eindigt door:
a. de dood, dan wel het ophouden van bestaan, van de donateur / Vriend van PP;
b. opzegging door de donateur / Vriend van PP;
c. opzegging door de vereniging.

Artikel 23

Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributie van de leden;
b. overige bijdragen van de leden of van anderen;
c. donaties, nalatenschappen en legaten;
d. inschrijf- en entreegelden;
e. subsidies;
f. inkomsten uit vermogen;
g. overige baten.
2. Nalatenschappen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De contributie wordt jaarlijks door de ledenraad vastgesteld.
4. Het bestuur stelt jaarlijks, vóór de aanvang van ieder boekjaar een begroting van inkomsten en
uitgaven op en legt deze vóór de aanvang van het betreffende boekjaar aan de ledenraad ter
vaststelling voor.
5. Het bestuur stelt jaarlijks, voor een periode van vier jaar, met goedkeuring van de ledenraad, een
meerjarenbeleidsplan en een daarbij behorende meerjarenbegroting van inkomsten en uitgaven
op en legt deze vóór de aanvang van het betreffende boekjaar aan de ledenraad ter vaststelling
voor.

Artikel 24

Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
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2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering van de ledenraad binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad, een jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter
goedkeuring aan de ledenraad voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden
en door de leden van de ledenraad; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder
lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. De ledenraad benoemt jaarlijks een kascommissie voor het lopende boekjaar, bestaande uit twee
leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Ook mogen zij
geen partner hebben in het bestuur of een bloed- of aanverwant zijn in de rechte lijn van een
bestuurslid. De kascommissie kan zich door een deskundige laten bijstaan als het onderzoek van
de rekening en verantwoording bijzondere kennis vereist. De leden worden benoemd voor de
duur van de periode tot en met de vergadering van de ledenraad waarin de kascommissie aan de
ledenraad verslag van haar bevindingen heeft uitgebracht. Zij zijn aansluitend slechts twee maal
herbenoembaar. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten,
alsmede de toelichting bij deze stukken en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar
bevindingen uit. 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 de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
4. Goedkeuring van de jaarrekening door de ledenraad strekt niet tot décharge van de
bestuursleden voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. Nadat het voorstel tot
goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de ledenraad het voorstel
worden gedaan om décharge te verlenen aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde
beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid respectievelijk dat toezicht uit de
jaarrekening blijkt of over dat beleid respectievelijk dat toezicht in de ledenraad mededelingen
zijn gedaan.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende zeven jaren te
bewaren.

Artikel 25

Sancties

1. In het geval leden zich niet houden aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 7, lid 2
onder b, c en d kan de ledenraad, eventueel op voordracht van het bestuur, een sanctie
opleggen.
2. Mogelijk op te leggen sancties zijn:
a. berisping;
b. ontzegging van het recht om aan een of meer evenementen en/of wedstrijden van de
vereniging deel te nemen;
c. schorsing;
d. ontzegging van het lidmaatschap (royement).
3. Voordat overgegaan wordt tot het opleggen van een sanctie, krijgt het lid de gelegenheid zijn
zienswijze kenbaar te maken bij de ledenraad.
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4. Een sanctie wordt schriftelijk opgelegd en per aangetekende post bekend gesteld.
5. Tegen een opgelegde sanctie staat binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de
schriftelijke sanctie beroep open bij de ledenraad. Van de uitspraak van de ledenraad is beroep
mogelijk bij de KNGU. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking.

Artikel 26

Statutenwijziging

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering van de ledenraad bedraagt ten minste
vier weken, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.
2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, aan
de afgevaardigden schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis brengen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering van de ledenraad waarin ten minste twee
derden van de stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit vereiste
gedeelte van de afgevaardigden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die
vergadering van de ledenraad een tweede vergadering van de ledenraad bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan zes weken na de eerste vergadering,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering van de ledenraad aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige
stemmen.
4. Bovenvermelde leden zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie met een
andere vereniging.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.

Artikel 27

Ontbinding en vereffening

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van artikel 26 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de bestuursleden, indien
en voor zover de ledenraad niet anders bepaalt.
3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de ledenraad de bestemming vast van hetgeen na voldoening
van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven, met dien
verstande dat de na vereffening resterende reserves conform de doelstellingen van de vereniging
zullen worden uitgekeerd aan een instelling of vereniging met een soortgelijke doelstelling.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en
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reglementen van de vereniging voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die
van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging worden, nadat
de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard gedurende de door de wet daarvoor
bepaalde termijn door de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.

Artikel 28

Huishoudelijk reglement en andere reglementen

1. De ledenraad kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement en andere
reglementen opstellen met nadere regels over alle onderwerpen waarvan regeling gewenst is.
2. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of
deze statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door de ledenraad op voorstel van het
bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste een derde deel van de leden van de vereniging.
In het geval het voorstel niet van het bestuur afkomstig is, krijgt het bestuur de gelegenheid te
reageren op het voorstel voordat de ledenraad een besluit neemt over de wijziging.

Artikel 29

Slotbepaling

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de vereniging
voorzien, neemt het bestuur een voorlopige beslissing. Deze beslissing is van kracht tot de
eerstvolgende ledenraadvergadering waarin de ledenraad de beslissing, al dan niet gewijzigd,
bekrachtigt.
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