Noot vooraf: Dit document bevat de statuten van de badmintonvereniging
”’t Pluumke” zoals opgesteld door notaris H.A.Th. Lohman te Elst op 25 juni
1980. Hoewel alle zorgen zijn genomen om de elektronische tekst overeen te
stemmen met de originele getypte tekst, is de getypte tekst leidend en definitief.

Heden de vijf en twintigste juni negentienhonderd tachtig verscheen voor mij,
Hermanus Antonius Theodorus Lohman, notaris ter standplaats de gemeente
Elst: de heer Johannes Marinus van Weelderen, administratief medewerker,
wonende te Lent, Petuniastraat 17, geboren te Nijmegen op vijf en twintig
juni negentienhonderd negenenveertig, handelend in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de vereniging genaamd: Badmintonvereniging ”’t Pluumke”
Lent gevestigd te Lent (gemeente Elst), bij verkorting genaamd ”’t Pluumke”,
ter vertegenwoordiging in deze van genoemde vereniging, welke comparant,
handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene ledenvergadering van de
door hem vertegenwoordigde vereniging op twaalf juni negentienhonderd tachtig
de statuten van deze vereniging heeft vastgesteld en besloten heeft deze statuten
conform het bepaalde in artikel 28 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in een notariële akte te doen opnemen, ter uitvoering waarvan de comparant verklaarde
dat deze statuten thans luiden zoals hier volgt:

STATUTEN

Artikel 1. Naam
De vereniging is genaamd’ Badmintonvereniging ”’t Pluumke”, bij verkorting genaamd:”’t Pluumke”, hierna te noemen ”de vereniging”.
Artikel 2. Zetel
De vereniging is gevestigd te Lent (gemeente Elst) en is opgericht voor
onbepaalde tijd.
Artikel 3. Doel
1. Het doel der vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van
het doen beoefenen van de Badminton-sport op basis van amateurisme.
2. Van het in dit artikel in het vorige lid genoemde doel is uitgesloten het
doen beoefenen en het bevorderen van het doen beoefenen van de in
dat lid genoemde sport tegen geldelijke beloning, hetzij tegen ander materieel voordeel.
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: het geven van gelegenheid tot het volgen van lessen, het houden van trainingen, het organiseren van evenementen, het deelnemen aan wedstrijden, de zorg voor
het laten aanbrengen en het laten onderhouden van de benodigde accomodatie, het vormen van kader, alle andere wettige middelen die het
doel kunnen bevorderen.

Artikel 4. Leden, enzovoorts
1. De vereniging kent: leden, ereleden, donateurs.
2. Het bestuur houdt van de leden een register bij, waarin tenminste staan
aangetekend de naam, de voorletters, het adres, de geboortedatum en
het geslacht, zo ook de gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die door de algemene vergadering
met tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen tot erelid zijn benoemd op grond van buitengewone diensten,
de vereniging bewezen en vervolgens deze benoeming hebben aanvaard.
4. Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de wens te kennen
hebben gegeven de vereniging te steunen met een financiële bijdrage,
waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Artikel 5. Toelating tot het ”Verband”
1. Met uitzondering van het erelidmaatschap, dat wordt verleend op de
wijze bepaald in artikel 4 lid 5, wordt men toegelaten als lid of donateur
door aanmelding bij en toelating door het verenigingsbestuur. Aan deze
toelating kunnen door het bestuur nadere voorwaarden worden gesteld
2. Degene, die na de vorenbedoelde aanmelding wordt geweigerd, zal van
deze beslissing, met redenen omkleed, schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Gedurende een maand na de ontvangst van de kennisgeving kan hij beroep doen op de algemene vergadering; dit beroep
moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Op het beroep wordt
besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 6. Einde van het ”Verband”
1. Het verband tot de vereniging als lid eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het namens het lid,
b. door schriftelijke opzegging namens de vereniging,
c. door ontzetting,
d. door overlijden.
2. Opezegging van het verband door of namens het lid, het zij namens de
vereniging, kan in het algemeen slechts geschieden tegen het einde van
een maand en met inachtneming van een opzeg-termijn van ten minste
één maand.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet
het verband eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de
datum waartegen was op gezegd.
4. Het verband kan echter met onmiddelijke ingang worden beëindigd, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden dit verband te laten voortduren, zo ook indien door of namens het lid de onmiddelijke beëindiging
als zodanig aangegeven is.
5. Tenzij het bestuur anders besluit, blijft de contributie indien de opzegging door of namens het lid niet geschied is overeenkomstig lid 2 van
dit artikel, geheel verschuldigd tot het in lid 3 van dit artikel bedoelde
tijdstip.

6. Opzegging van het verband namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het verband door de vereniging wordt
de betrokkene met opgaaf van redenen schriftelijk in kennis gesteld. Na
ontvangst van deze kennisgeving staat de betrokkene beroep open op de
eerst volgende algemene vergadering na de ontvangst van deze kennisgeving. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep vervalt
de contributieplicht. Indien de betrokkene met de opzegging door de
vereniging accoord gaat, heeft hij het recht, indien de vereniging een
andere datum aangeeft dan ”met onmiddelijke ingang” zelf met ”onmiddelijke ingang” te stellen; in dit geval vervalt de contributieplicht.
Artikel 7. Bijdrage
De algemene vergadering kan besluiten dat bij toetreding tot de vereniging een door haar vast te stellen inschijf geld verschuldigd wordt.
Artikel 8. Rechten
Onverminderd de overige rechten van de leden bij de wet of deze statuten
aan hen toegekend, hebben zij het recht aan de voor het georganiseerde
lessen, trainingen, wedstrijden en andere evenementen deel te nemen,
alsmede ge bruik te maken van de eigendommen en accomodatie van
de vereniging, onverminderd hun verplichting tot nakoming van de reglementen, besluiten en gebruiken, welke aan deze deelname of gebruik
zijn verbonden.
Artikel 9. Plichten
Alle leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging stipt na te leven en zich te onthouden van alles, wat met het
belang van de vereniging in strijd is.
Artikel 10. Straffen
1. Het opleggen van straffen geschiedt door het verenigingsbestuur. In
afwachting van het opleggen van een straf is het bestuur bevoegd tot het
opleggen van een voorlopige schorsing gedurende ten hoogste veertien
dagen.
2. De volgende straffen kunnen worden opgelegd: waarschuwing, berisping, schorsing, ontzetting.
3. De straf van schorsing houdt in gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de
rechten, toegekend aan de leden bij deze statuten of bij ander reglement
gedurende maximaal zes maanden. Gedurende de periode van schorsing blijft het lid contributieplichtig.
4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Van een besluit tot schorsing of ontzetting wordt de betrokkene zo spoedig
mogelijk schriftelijk, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld.
6. Binnen één maand na ontvangst van de betreffende kennisgeving kan
door of namens de betrokkene schrijftelijk beroep worden aangetekend
bij het bestuur. Ter behandeling van dit beroep zal door of namens de be-

trokkene en eveneens door het bestuur een meerderjarig verenigingslid
worden aangewezen, waarna in onderling overleg door deze beiden een
derde meerderjarige scheidsman zal worden aangezocht; de commissie
bestaande uit deze drie scheidslieden zal dit beroep behandelen, kennisnemend van alle op het strafbare feit betrekking hebbende relevante
gegevens. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid verplicht zich te houden aan de eisen aangegeven in artikel 9
van deze statuten. De uitspraak van de bovengenoemde commissie is
bindend; de straf zal pas ingaan bij de uitspraak van deze commissie.
Hangende het onderzoek en de uitspraak ingeval van beroep op een
besluit tot ontzetting is de betrokkene geschorst.
Artikel 11. Bestuur
1. Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie
personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De bestuursleden dienen lid van de vereniging te zijn, tenminste drie leden van
het bestuur moeten meerderjarig zijn met dien verstaande, dat in ieder
geval de voorzitter en de penningmeester aan deze eis zullen voldoen.
2. De voorzitter en de penningmeester worden in functie gekozen, de overige
functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
3. Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door tenminste vijf leden,
hetzij door het zittende bestuur. De voordracht van het bestuur wordt bij
de oproeping voor de vergadering medegedeeld; een voordracht door
de leden wordt één week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk
bij het bestuur ingediend. Bij gebreke van enige voordracht kunnen
staande de vergadering kandidaten worden gesteld zonder dan aan de
eis dat de voordracht door tenminste vijf leden wordt gesteund voldaan
moet worden.
4. Benoeming van bestuursleden geschiedt bij absolute meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen; indien niemand bij de eerste stemming deze meerderheid behaald heeft, dient opnieuw gestemd te worden, waarbij de voordracht van de kandidaat waarop het minste aantal stemmen was uitgebracht, wordt ingetrokken. Indien ook bij deze
stemming geen absolute meerderheid verkregen kan worden, zal de genoemde procedure herhaald worden tot aan de eis voldaan is. Indien bij
de laatste stemming de stemmen staken beslist het lot.
5. Een bestuurslid kan te allen tijde bij tenminste twee derde meerderhaid
van de uitgebrachte stemmen door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.
6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding; het aftredende
bestuurslid is terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vakature kan
door het bestuur wor den voorzien; het bestuurslid dat op deze wijze is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van dezene die door
hem wordt vervangen. Het aantal niet door de algemene vergadering
benoemde bestuursleden zal altijd minder bedragen dan de helft van
het aantal in functie zijnde bestuursleden.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door opzegging van het bestuurslidmaatschap en
b. door beëindiging van het lidmaatschap.
8. Schorsing als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid.
9. Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen, bij staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
10. Het bestuur is gerechtigd in naam van de leden rechten en verplichtingen aan te gaan binnen het kader waartoe het door de algemene vergadering gemachtigd is en welke noodzakelijk zijn voor het doel van de
vereniging.
11. Het bestuur is verplicht de besluiten van de algemene vergadering uit
te voeren.
12. Het bestuur kan besluiten een deel van zijn bevoegdheden over te dragen aan een dagelijks bestuur, bestaan de uit een voorzitter, de secretaris
en de penningmeester of hun respectievelijke plaatsvervangers, echter
met dien verstande dat een vergadering van het dagelijks bestuur uit
tenminste drie leden dient te bestaan, waarvan ten hoogste één lid een
plaatsvervangend lid mag zijn.
13. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordlijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door derden of door commissies
die door het bestuur daartoe worden aangewezen casu quo worden benoemd.
14. Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging van de vereniging, vertegenwoordigt de voorzitter of zijn plaatsvervanger dienaangaande de vereniging in en buiten rechte. De voorzitter of zijn plaatsvervanger dienaangaande is de woordvoerder van de
vereniging.
Artikel 12. Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt
een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.
3. Het bestuur is gerechtigd buiten de in het vorige lid genoemde algemene
vergadering, zo dikwijls het dit noodzakelijk vindt, andere jaarvergaderingen uit te schrijven.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijke verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte
der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken; echter dienen bij dit
verzoek de reden en de te behandelen onderwerpen voor deze algemene
vergadering duidelijk aangegeven en omschreven te zijn. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen na indiening nog geen duidelijk gevolg
is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig het hieromtrent bij of krachtens deze
statuten bepaalde of per per advertentie in tenminste één ter plaatse
waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.

Artikel 13.
1. Algemene vergaderingen worden door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke tenminste veertien dagen tevoren, de dag van oproeping
en van de vergadering niet medegerekend, aan de leden en ereleden
wordt toegezonden, bijeengeroepen.
2. De kennisgeving bevat tenminste de agenda, de tijd en de plaats van de
te houden vergadering.
Artikel 14.
1. Alle leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering; zij
hebben de bevoegdheid daarin het woord te voeren en voorstellen te
doen.
2. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens
plaatsvervanger dienaangaande.
5. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
6. Zit die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelende doen opmaken.
7. De inhoud van de notulen of van het proes-verbaal wordt ter kennis van
de leden gebracht.
Artikel 15.
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de wet
of bij deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken
geschiedt mondeling of bij ”handopsteken”, tenzij de voorzitter anders
beslist. Indien bij een verkiezing van personen niemand de in lid 1 van
dit artikel bedoelde volstrekte meerderheid heeft verkregen, dient opnieuw te worden gestemd, waarbij de personen op wie het minste aantal stemmen was uitgebracht, niet meer betrokken wordt. Deze procedure wordt herhaald totdat iemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen; mochten-zij de eindstemming
de stemmen staken, dan beslist het lot. Bij staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij conflicten ontstaan
bij stemming over zaken beslist de voorzitter.
3. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend; hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Als in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft de oproeping niet plaatsgevonden op de voorgeschreven wijze of is enig ander voorschrift omtrent het

oproepen en houden van de vergadering hetzij een daarmee verband
houdende formaliteit, niet in acht genomen.
Artikel 16. Agenda van de algemene vergadering
1. De agenda van de algemene vergadering wordt vastgesteld door het
bestuur.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden is het bestuur verplicht
een opgegeven punt op de agenda te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient
tenminste zeven dagen voor de vergadering door het bestuur ontvangen
te zijn.
Artikel 17.
De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar,
b. rekening en verantwoording door het bestuur over het gevoerde
beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd,
c. verslag van de bevindingen van de kas-commissie,
d. verkiezing van bestuursleden,
e. benoeming van de kas-commissie.
Artikel 18. Verenigingsjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig
augustus; het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig
december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de stand
van bezit, baten en lasten kan worden opgemaakt.
3. Op de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de daartoe noodzakelijke stukken, rekening en verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
Ieder lid heeft het recht deze rekening en verantwoording van het bestuur
te vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur en die de leeftijd van zestien jaar zullen hebben bereikt, hetzij ouder zijn. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere kennis, dan kan de kascommissie zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste en terzake dienende inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken
en de bescheiden der vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts bij benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en lid 4 van dit
artikel, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 19. Statutenwijziging
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4 van deze statuten kan
statutenwijziging alleen plaatsvinden door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar statutenwijziging zal worden voorgesteld; een afschrift van het voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging is opgenomen dient tenminste zeven dagen
voor de betreffende algemene vergadering aan de leden te worden toegezonden.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste (een volgende regel is
in de fotokopie weggevallen).
3. Statutenwijzigingen treden niet eerder in werking dan op de datum dat
de algemene vergadering het besluit heeft genomen, hetzij op een latere
datum als de algemene vergadering als zodanig heeft besloten, tenzij de
statuten bij notariële akte waren verleden – in dit geval treden statutenwijzigingen niet eerder in wekking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
Artikel 20. Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in artikel (het artikelnummer ontbreekt in de
fotokopie) lid 1 en lid 2 van deze statuten is dan van overeenkomstige
toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders bsluit, vervalt het batig saldo na
vereffening aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
Artikel 21. Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast, dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met
de wet of met deze statuten.
Artikel 22. Slotbepaling
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet
of niet voldoende voorzien, alsmede in geval van twijfel over de interpretatie van enige bepaling daarvan, beslist het bestuur.

De comparant is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE IN MINUUT is verleden
te Elst Gelderland op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke ogave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft
dezeverklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na
beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. Getekend:J.M.van Weelderen, H. Lohman.

