
Deze statuten bestaan uit: 

- de volledige tekst van de statuten zoals die op 11 mei 1979 is vastgelegd bij 

notaris De Jong; 

- hierin verwerkt de statutenwijzigingen die op 16 december 1988 zijn vastgelegd 

bij notaris Geldens. 

 

Bij verschillen is de tekst van de notariële akten de geldige tekst. 

 

 

 

S T A T U T E N: 

NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR EN VERENIGINGSJAAR.  

Artikel 1.  

De vereniging draagt de naam: Christelijke Korfbal Club "Ontspanning Door 

Oefening", welke naam afgekort kan worden aangeduid als: "O.D.O.".  

Artikel 2. 

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Maasland.  

Artikel 3. 

De grondslag der vereniging is de Heilige Schrift, als Gods onfeilbaar woord, 

zijnde de enige kenbron der Waarheid en regel voor Christelijk leven.  

Artikel 4.  

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 

korfbalsport overeenkomstig de door Gods Woord aangegeven richting.  

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. wedstrijden te doen houden; 

b. trainingen van de leden te verzorgen onder deskundige leiding; 

c. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren; 

d. de nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden; 

e. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Ter bevordering van haar doel is de vereniging aangesloten bij het Koninklijk 

Nederlands Korfbal Verbond.  

Artikel 5.  

De vereniging, die is opgericht op vier februari negentienhonderdvijftig, is  

aangegaan voor onbepaalde tijd.  

Artikel 6. 

Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli. 

LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP.  

Artikel 7.  

1. De vereniging kent ereleden, seniorleden, juniorleden, aspirantenleden, 

pupillenleden, welpenleden, bijzondere leden en donateurs. 

2. Ereleden zijn natuurlijke personen van tenminste vijfentwintig jaar, die 

wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging als zodanig door de 

algemene vergadering op voorstel van het bestuur zijn benoemd.  

3. Seniorleden zijn natuurlijke personen van tenminste achttien jaar, die  

als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.  

4. Juniorleden zijn door het bestuur als zodanig toegelaten natuurlijke  

personen, die tenminste vijftien jaar maar nog geen achttien jaar zijn.  

5. Aspirantenleden zijn door het bestuur als zodanig toegelaten natuurlijke 

personen, die tenminste elf jaar maar nog geen vijftien jaar zijn.  

6. Pupillenleden zijn door het bestuur als zodanig toegelaten natuurlijke 

personen, die tenminste acht jaar maar nog geen elf jaar zijn.  

7. Welpenleden zijn door het bestuur als zodanig toegelaten personen, die 

tenminste zes jaar maar nog geen acht jaar zijn. 

8. Bijzondere leden zijn door het bestuur als zodanig toegelaten natuurlijke 

personen van tenminste achttien jaar, die niet of ten hoogste éénmaal per jaar 

aan het spelen van wedstrijden deelnemen. 

9. Donateurs zijn zij, die aan het bestuur hebben bericht bereid te zijn de 

vereniging financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn 

toegelaten. 

10. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 

besluiten. 
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Artikel 8. 

1. Het bestuur van de vereniging houdt een register, waarin namen en adressen 

van alle categorieën leden, omschreven in de leden 2 tot en met 8 van artikel 7, 

en van de donateurs zijn opgenomen.  

2. Alle in het vorige lid aangeduide categorieën van leden, uitgezonderd de 

ereleden, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die - voor 

elke categorie verschillend - door de algemene vergadering zal worden 

vastgesteld. Donateurs zijn eveneens gehouden tot het betalen van een op 

dezelfde wijze vast te stellen jaarlijkse bijdrage.  

3. het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  

Artikel 9.  

1. Elke categorie Van lidmaatschap eindigt:  

a. door de dood van het lid;  

b. door opzegging van het lid;  

c. door opzegging namens de vereniging.  

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het 

lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging 

niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten 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.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk 

worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum  

waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit 

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te 

zijnen opzichte uit te sluiten.  

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.  

7. 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 staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 

kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt 

daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in 

kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het  

lid geschorst.  

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,  

blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  

9. Op beëindiging van het donateurschap zijn de vorige leden van dit artikel van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat met overlijden wordt 

gelijkgesteld het ophouden te bestaan als rechtspersoon.  

10. Junior-, aspiranten-, pupillen- en welpenleden verkrijgen bij het bereiken 

van de daarvoor vereiste leeftijd van rechtswege de rechten van de daarop 

aansluitende hogere categorie van lidmaatschap.  

BESTUUR.  

Artikel 10.  

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen bestuurders  

die door de algemene vergadering gekozen en benoemd worden.  

De benoeming geschiedt uit de leden behoudens het bepaalde in lid 2. De 

bestuurders dienen in te stemmen met de artikelen 3 en 4 van de statuten.  

2. De algemene vergadering kan besluiten, dat één lid van het bestuur buiten  

de leden wordt benoemd.  
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3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit èèn of meer bindende 

voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het 

bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt tenminste twintig 

dagen voor aanvang van de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of 

meer leden moet tenminste tien dagen voor aanvang van de vergadering 

schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, dat deze voordracht tenminste 

zeven dagen voor aanvang van de vergadering bekend maakt. 

4. De benoeming geschiedt uit die voordrachten door schriftelijke stemming.  

5. De in artikel 12 lid 1 genoemde functionarissen worden in functie benoemd.  

6. Een persoon is benoemd als bestuurslid indien deze een meerderheid van het 

aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien het aantal 

bestuursleden op deze wijze het aantal beschikbare plaatsen zou overschrijden, 

vallen de personen die het kleinste aantal stemmen op zich hebben verenigd, af.  

Artikel 11.  

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te 

allen tijde 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.  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een 

door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond 

herkiesbaar.  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  

a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het 

eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;  

b. door bedanken.  

Artikel 12.  

1. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een 

wedstrijdsecretaris. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.  

2. Het bestuur kan voor elk van de in het eerste lid genoemde functionarissen 

een vervanger aanwijzen.  

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen 

van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.  

Artikel 13.  

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging.  

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

benoemd.  

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot 

het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen , het sluiten 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 derde verbindt. Op het 

ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.  

4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging 

in en buiten rechte vertegenwoordigd:  

a. hetzij door het bestuur;  

b. hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.  

Artikel 14.  

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 

het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 

vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en 

een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.  

ALGEMENE VERGADERING.  

Artikel 15.  

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, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt  

een algemene vergadering gehouden.  
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3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt ten 

minste zeven dagen.  

Artikel 16.  

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het 

bestuurslid dat geen lid is van de vereniging en alle donateurs.  

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de  

algemene vergadering.  

3. Het stemrecht van de niet-geschorste leden van de vereniging is geregeld als 

volgt:  

a. een seniorlid heeft vijf stemmen;  

b. een juniorlid heeft drie stemmen;  

c. een erelid, een aspirantenlid, een pupillenlid, een welpenlid en een 

bijzonder lid hebben elk één stem.  

4. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende  

stem.  

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid  

uitbrengen.  

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.  

Artikel 17.  

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 wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Wijziging van artikel 3 is uitgesloten.  

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een  

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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.  

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 

leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde 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/derde van de uitgebrachte stemmen.  

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 

bevoegd.  

Artikel 18.  

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is  

van overeenkomstige toepassing.  

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het  

besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het 

besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo 

worden gegeven.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.  

Artikel 19.  

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.  

 

------------------ 


