Korte versie van de statuten
Naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft.
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd Wivoc, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel en is
gevestigd in de gemeente Winterswijk.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van
Koophandel te Arnhem (KvK nr. 40102078).
4. De vereniging is opgericht te Winterswijk op 1 augustus 1967 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
5. Via sponsoring kan de naam van een sponsor of product na goedkeuring door de algemene
vergadering aan de verenigingsnaam worden toegevoegd.
6. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
Het doel van de vereniging.
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport in de ruimste zin van het
woord te bevorderen.
2. Zij probeert dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
a. Aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo);
b. Het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
c. Het organiseren van trainingen en wedstrijden;
d. Het behartigen van belangen van haar leden;
e. Alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.
De verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben.
Artikel 3
1. De vereniging kent twee categorieën leden, te weten:
a. leden aangemeld bij de Nevobo, te noemen bondsleden en
b. leden die niet zijn aangemeld bij de Nevobo, te noemen verenigingsleden.
2. De leden handelen in overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten
van de vereniging.
3. Onder dit handelen wordt ook verstaan het voldoen van de jaarlijkse contributie.
4. Bondsleden zijn ook verplicht om de statuten, reglementen en richtlijnen van de Nevobo na te leven.
5. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daarin
ieder één stem.
De manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt.
Artikel 4
1. Het bestuur roept minimaal twee keer per jaar de algemene vergadering bijeen.
2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden
mededeling. Bij de oproep worden ook de agendapunten vermeld.
3. Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders wordt de algemene vergadering bijeengeroepen door
degene die belast is met de ledenadministratie.
De manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen.
Artikel 5
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering bij voorkeur uit de leden benoemd.
3. Ook niet-leden kunnen als bestuurder worden benoemd; zij worden lid zodra zij zijn benoemd.
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4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
5. De bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een door het bestuur te maken rooster, waarbij
nooit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn direct
herkiesbaar.
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden.
7. Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de algemene vergadering bevoegd om één of
meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.
De bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding.
Artikel 6
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde
algemene vergadering tenminste twee derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een
vergadering waarin tenminste drie vierde van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is zich
daarvoor heeft uitgesproken.
2. Is het in het eerste lid genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe
vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering waar tot
ontbinding kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo zal worden
aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel
van de vereniging overeenstemmen.
Statutenwijzigingen.
Artikel 7
1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar
tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is het in het eerste lid genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe
vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering waar de
statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging van de statuten treedt pas werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te
leggen bij het kantoor van het Handelsregister, zoals bedoeld in artikel 1 derde lid.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 8
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over lidmaatschap,
de contributie-inning, de werkzaamheden van het bestuur, de strafprocedures, het instellen van
commissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of de
statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Slotbepalingen
Artikel 9
1. Waar in de statuten wordt gesproken over vergadering wordt daarmee gelijk gesteld een
vergadering waarbij de deelnemers op afstand contact hebben door middel van technische
hulpmiddelen.
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2. Waar in de statuten wordt gesproken over schriftelijk wordt daarmee gelijkgesteld de informatieuitwisseling door middel van technische hulpmiddelen.
3. In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het
bestuur.
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Aanleiding
De voorzitter heeft ons - Susan Tollkamp, Wim Navis, Franklin Vlam, Henk van Huet en Bernard Berendsen
- gevraagd om een voorstel te doen voor nieuwe statuten. Deze zijn noodzakelijk geworden nu de vereniging
kiest voor een nieuwe structuur. In die nieuwe structuur wordt de vereniging bestuurd door drie
bestuursleden, die elk worden bijgestaan door verschillende commissies. In de huidige statuten wordt nog
uitgegaan van tenminste vijf bestuursleden, waardoor de nieuwe situatie in strijd zou zijn met de statuten.
Daarnaast zijn de huidige statuten al zo’n dertig jaar oud en was al veel eerder vastgesteld dat aanpassing
gewenst is.

Toelichting op deze statuten in relatie tot de wet
De statuten worden genoemd in artikel 27 en verder van Boek 2, Titel 2 van het Burgerlijk Wetboek; hierna
genoemd “de wet”. Dit onderdeel (Titel) van het Burgerlijk Wetboek gaat over verenigingen.
Wivoc is een vereniging, zoals bedoeld wordt in artikel 26 van de wet.
In artikel 27 lid 4 wordt opgesomd wat in de statuten moet worden opgenomen: “De statuten houden in:
a.de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
b.het doel van de vereniging;
c. de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige
verplichtingen kunnen worden opgelegd;
d. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
e. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
f. de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de
bestemming zal worden vastgesteld.”
Volgens lid 5 moet de notaris er op toezien dat de statuten daaraan voldoen.
In deze verkorte versie is hieraan voldaan door de punten a t/m f in diezelfde volgorde als eerste op te
nemen.
Op grond van artikel 29 zijn de bestuurders verplicht de vereniging te laten inschrijven in het handelsregister
en een authentiek afschrift van de statuten moeten op het kantoor van het handelsregister worden
neergelegd. In de praktijk regelt de notaris dat.
In een aantal van de op artikel 29 volgende artikelen geeft de wet ruimte aan de vereniging om zaken anders
te regelen, dan in de wet staat. Wanneer de vereniging wil afwijken dan moet dat in de statuten staan. Staat
daarover niets in de statuten dan geldt dus de wettelijke bepaling.
Volgens artikel 33 beslist het bestuur over de toelating van een lid. Dat komt overeen met wat in artikel 6 van
de oude statuten staat. Dit hoeft er dus niet in opgenomen te worden.
De manier waarop het lidmaatschap eindigt staat in artikel 35 van de wet. Dit was precies zo opgenomen in
artikel 9 van de statuten; niet nodig dus. Wel van belang is lid 6 van artikel 35: “De vereniging draagt er zorg
voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen
raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op
bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”
Dit moet dus wel zo ingericht worden om te voldoen aan de wet!
Artikel 36 van de wet geeft aan dat opzegging alleen kan tegen het einde van het boekjaar. Dat komt
overeen met wat nu in de statuten staat bij artikel 9 lid 5. Volgens mij kan er geen bezwaar tegen zijn om
daar mild mee om te springen, zoals nu in het Huishoudelijk reglement is aangegeven. Het feit dat geen
recht bestaat op restitutie betekent niet dat die niet verleend kan worden. Er kan wettelijk geen aanspraak
gemaakt worden op kwijtschelding van schulden, maar het staat de rechthebbende wel vrij om kwijtschelding
te verlenen als hij vindt dat daar aanleiding voor is!
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Artikel 37 van de wet gaat over benoeming en ontslag van het bestuur. Het is verplicht om daarover iets op
te nemen in de statuten (artikel 27 lid 4 onder e). Dat is in deze korte versie ook gebeurd. Over onvrijwillig
ontslag staat niets in deze statuten, maar de wet (artikel 37 lid 6) zegt daarover: “Een bestuurslid kan, ook al
is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden
ontslagen of geschorst.”
Artikel 38 gaat over de algemene vergadering. Lid 4 maakt het stemmen bij volmacht mogelijk en artikel 6
stemmen via een elektronisch communicatiemiddel. Dat laatste moet dan weer wel in de statuten staan. Het
is in deze korte versie opgenomen in artikel 9 lid 1.
In artikel 39 lid 2 wordt een referendum mogelijk gemaakt. Dat zou dan ook in de statuten moeten staan. Het
is de vraag of Wivoc die mogelijkheid wil invoeren. De algemene vergadering kan natuurlijk altijd weer op
een besluit terugkomen. Als we het geen referendum noemen kunnen we een raadpleging ook opnemen in
het Huishoudelijk reglement?
In artikel 41 wordt het bijeenroepen van een algemene vergadering geregeld. Wanneer de statuten daar
niets over zeggen dan gelden de bepalingen in dit artikel. Volgens ons volstaat hiervoor de wet. Het is wel
verplicht hierover iets op te nemen en dat is in deze korte versie gedaan in artikel 5.
Artikel 48 van de wet gaat over de verantwoording van het gevoerde beleid en de financiële administratie.
De verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. In het huishoudelijk
reglement kan een kortere periode worden opgenomen als dat wenselijk is. In lid 2 wordt een kascommissie
voorgeschreven, die hoeft dus niet nog een keer in de statuten opgenomen te worden.
Artikelsgewijze toelichting op deze korte versie van de statuten
Artikel 1
Lid 5 is nieuw en maakt het mogelijk om met een sponsor een naamsverbinding aan te gaan zonder
daarvoor de statuten te moeten wijzigen.
Lid 6 is aangepast. Het verenigingsjaar liep van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar.
De Nevobo heeft gekozen voor 1 september tot en met 31 augustus. Dat hebben zij desgevraagd gedaan
omdat het beachseizoen doorloopt tot en met augustus. Het staat de vereniging vrij om af te wijken, maar
omdat Wivoc ook beachvolleybal mogelijk maakt is het misschien goed om de Nevobo te volgen.
Artikel 2
De vereniging is verplicht het doel van de vereniging in de statuten op te nemen. Dit stond precies zo in de
oude statuten.
Artikel 3
In de huidige statuten wordt gesproken over verschillende soorten leden: jeugdleden, senioren, ereleden en
ondersteunende leden. In de wet is niet voorgeschreven dat dit vermeld moet worden in de statuten. Wel
schrijft de Nevobo voor dat de vereniging in de statuten opneemt dat de leden worden aangemeld bij de
bond. In ons geval worden alle actieve leden aangemeld, maar zijn er ook leden, die niet zijn aangemeld.
Dat zijn de ereleden en de ondersteunende leden tenzij die op één of andere manier ook actief lid zijn. Door
lid 1 wordt tegemoet gekomen aan de verplichting tegenover de Nevobo. In de oude statuten stond dat
ereleden een adviserende stem hebben en de ondersteunende leden geen stem.
Nu in Sportlink benamingen zijn aangepast stelt het bestuurj voor dat zowel bondsleden als verenigingsleden
stemrecht hebben. Zij vindt het niet correct dat iemand die af en toe een wedstrijd coacht of fluit (dus
bondslid moet zijn) of een trainer die slechts 1 jaar blijft wel stemrecht heeft terwijl een zich gedurende vele
jaren volop inzettend commissielid verenigingslid is en geen stemrecht heeft.
Artikel 4
Het is verplicht hier iets over op te nemen. Deze tekst geeft optimale vrijheid. Er kan aanvullend nog wel iets
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
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Artikel 5
In de oude situatie waren er minimaal vijf bestuursleden. In de nieuwe structuur zijn dat er nog maar 3. Er is
ruimte voor meer, mocht dat toch nog eens nodig zijn. De wet biedt de mogelijkheid om ook bestuursleden te
benoemen van buiten de vereniging. Dat moet dan uitdrukkelijk zo in de statuten staan.
Het bestuur stelt voor dat er mensen van buiten de vereniging bestuurslid kunnen worden. Het bestuur
beseft dat zij apart voor de Algemene Vergadering uitgenodigd moeten worden (zij zijn nog geen lid). Zij
zullen ook pas lid worden wanneer ze gekozen worden. Dit is dan ook als zodanig vast te worden gelegd in
lid 3 van deze statuten.
Lid 5 Het bestuur vindt het niet beschikbaar zijn van een kandidaat geen redenen om het niet op te nemen
dat iemand maximaal 3 termijn van 3 jaar herkozen kan worden. Aangezien het juridisch geen verschil maakt
adviseert de werkgroep om dat op te nemen in het Huishoudelijk Reglement.
Lid 6. Voorgesteld was om de vereniging te laten vertegenwoordigen door de voorzitter met de secretaris of
de voorzitter met de penningmeester. Hier is het bestuur het niet mee eens. Als de algemene vergadering
besluit dat het bestuur uit meer leden moet bestaan (dit kan volgens punt 5.1) dan vindt het bestuur het ook
noodzakelijk dat deze bestuursleden de vereniging ook kunnen vertegenwoordigen. Bijv. Er komt een
bestuurslid Technische Zaken en juist hiervoor is er een bijeenkomst georganiseerd waarom zou dan de
voorzitter, secretaris of penningmeester hier na toe moeten? Wel ziet het bestuur er iets in om de vereniging
bij voorkeur door twee bestuursleden te laten vertegenwoordigen. Dit ter beoordeling aan het dagelijks
bestuur.
Artikel 6
Ook over ontbinding moet iets worden opgenomen in de statuten. Dat was ook in de oude situatie het geval.
Artikel 7
Over wijziging van de statuten is in artikel 42 en 43 van de wet iets opgenomen. Aangezien met lid 2 iets
afwijkends wordt geregeld moet dit ook in de statuten staan.
Artikel 8
Over het huishoudelijk reglement staat niets in de wet, maar vrijwel alle verenigingen nemen hierover iets op
in de statuten, zodat over de legitimiteit ervan geen twijfel hoeft te bestaan.
Artikel 9
In de wet - artikel 38 lid 5 t/m 9 - staat aangegeven dat leden via een elektronisch communicatiemiddel
kunnen deelnemen aan de vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen. Dat moet dan wel in de
statuten staan. Ook het bijeenroepen kan - artikel 41 lid 4 en 5 - langs elektronische weg plaatsvinden.
Artikel 41 geeft de leden ook de mogelijkheid om een vergadering initiëren. Het verzoek moet dan door een
tiende van de stemgerechtigde leden worden gedaan, tenzij dat in de statuten anders is vastgelegd. Het
bestuur kan hier natuurlijk soepel mee omgaan zonder dat dit uitdrukkelijk is opgenomen in de statuten.
De WBTR
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gaat in op 1 juli 2021. In verband daarmee wordt het
verplicht om in de statuten aan te geven wat er gebeurt bij “belet en ontstentenis van alle bestuursleden”. In
verband daarmee zijn artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 7 toegevoegd.

