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Artikel 1: Naam en zetel 
1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Made (H.V.M.) 
2 De vereniging is gevestigd te Made.  
3 De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van 

Koophandel Zuid West Nederland te Breda, onder het nummer 4027189. 
 

Artikel 2: Doel van de vereniging 
De vereniging heeft ten doel: 

1. het (doen) beoefenen van het handbalspel 
2. het bevorderen van het handbalspel, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn 
 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van trainingen en het spelen van wedstrijden en 
voorts door andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen. 
 
De vereniging beoogt niet het maken van winst ter verdeling onder de leden 
 

Artikel 3: Leden, toelating 
1 De vereniging kent actieve leden (jeugd en senioren), buitengewone leden en donateurs. 

a Actieve leden (jeugd en senioren) zijn zij, die  
i actief de sport beoefenen, 
ii lid zijn van enig bestuur of commissie 
iii een andere functie binnen de vereniging bekleed. (Jeugd is <18 jaar) 

b Buitengewone leden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
en op voorstel van het bestuur of van ten minste 10 stemgerechtigde leden door de algemene 
ledenvergadering met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. 

c Donateurs zijn leden, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen. 
2 Over de toelating wordt door het ledensecretariaat, namens het bestuur, besloten.  

Het ledensecretariaat kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, dan beslist het 
bestuur over het al dan niet toelaten. 

3 Van de toelating wordt mededeling gedaan in het (digitale) cluborgaan (via nieuwsbrief / website). 
Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij 
het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur dan 
wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de 
beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de 
algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 

4 Iedereen wordt lid van de vereniging tenzij er een contributie achterstand is van 3 maanden of meer 
bij de oude vereniging en waarmee niet in de redelijkheid een betalingsregeling is getroffen. 

5 Het aantal leden kan worden beperkt tot een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal. 
6 Het ledensecretariaat houdt namens het bestuur een register, waarin de namen en adressen van alle 

leden zijn opgenomen. 
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Artikel 4: Rechten en verplichtingen 
1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten 

behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve 
van een lid, nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid zich 
daarentegen verzet door middel van een schriftelijke verklaring. 

2. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste 
van de leden verplichtingen met derden aangaan. 

3. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte 
van de vereniging. 

4. De in leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur. 
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een 

ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen. 
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door 

redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 
7. De leden zijn gehouden: 

a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de 
algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven. 

b. De belangen van de vereniging niet te schaden. 
 

Artikel 5: Straffen 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet dan wel met 

de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen 
van de vereniging worden geschaad. 

2. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd: 
a. Berisping; 
b. Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de 

straf bepaald aantal wedstrijden; 
c. Ontzegging van het recht om in één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf 

genoemde termijn uit te oefenen; 
d. Schorsing 
e. Royement (ontzetting uit lidmaatschap) 

3. Het opleggen van een straf uit bovengenoemd lid van dit artikel wordt schriftelijk of digitaal 
mededeling gedaan aan het lid. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het 
lid worden medegedeeld, waarna het schriftelijk of digitaal wordt bevestigd. 

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 1 jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat 
een lid geschorst wordt, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, 
met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. 

5. Tijdens de schorsingsperiode is het geschorste lid wel contributieplichtig. 
6. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of 

besluiten van de vereniging handelt, of nalaat te handelen volgens de statuten, reglementen of 
besluiten, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een 
brief met bericht van ontvangst en met opgaven van reden(en) van het besluit in kennis gesteld. 

7. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze 
kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. 

 

Artikel 6: Einde lidmaatschap 
1 Het lidmaatschap eindigt in gevallen en op de wijze als in artikel 35 leden 1 en 2 van Boek II van het 

Burgerlijk Wetboek is bepaald. 
2 Opzegging, hetzij door het lid, hetzij namens de vereniging, geschiedt met inachtneming van de in het 

huishoudelijk reglement vastgelegde procedure (zie artikel 5). 
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Artikel 7: Jaarlijkse bijdrage (contributie) 
1 Actieve leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld. 
2 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen 
 

Artikel 8: Bestuur 
1 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 personen, maar bestaat altijd uit een oneven 

aantal. 
Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 
De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering uit de leden. 

2 De algemene ledenvergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt 
benoemd. 

3 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. 
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste 10 leden. 
De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld. 
De voordracht door 10 of meer leden moet vóór aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij het 
bestuur wordt ingediend, voorzien van een bereidverklaring van de betrokken bestuurskandidaat. 

4 Is géén voordracht opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keuze. 
5 De belet- en ontstentenisregeling is: 

a Als er sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid 
dit direct te melden bij de overige bestuursleden. 

b Bij belet en ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met 
het bestuur van de vereniging 

c Bij belet en ontstentenis van ALLE bestuurders is de ALV d.m.v. de kascontrolecommissie bevoegd 
om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te 
voorzien. 

 

Artikel 9: Bestuurslidmaatschap 
1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. 
Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van die termijn. 

2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaren na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster dat opgenomen is in het huishoudelijk reglement (artikel 6). 
De aftredende is terstond herkiesbaar. 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger 
in. 

3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a ten aanzien van het bestuurslid, dat uit de leden is benoemd, door het eindigen van het 

lidmaatschap van de vereniging; 
b door het bedanken van een bestuurslid. 
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Artikel 10: Bestuursfuncties en besluitvorming 
1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
2 Ieder bestuurslid heeft 1 stem. 
3 In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de 

totstandkoming en de inhoud van een bestuursbesluit niet beslissend. 
4 Indien bij het stemmen voor het bestuursbesluit een gelijke stand wordt bereikt, zal het 

bestuursbesluit doorgeschoven worden. De bestuursleden kunnen dan extra informatie inwinnen om 
tot een éénduidig besluit of een compromis te komen. 

5 Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

6 Als er sprake is van tegenstrijdig belang bij een bestuurslid: 
a wordt dit kenbaar gemaakt aan de overige bestuursleden 
b het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming over het onderwerp 

waarbij sprake is van tegenstrijdig belang 
c en hierdoor te weinig bestuursleden overblijven voor de beslissing, zal het bestuur de beslissing 

doorverwijzen naar de ALV. 
 

Artikel 11: Bestuurstaak en vertegenwoordiging 
1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
2 Indien het aantal bestuursleden beneden het door het bestuur bepaalde aantal is gedaald, blijft het 

bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering 
te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 

3 Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor bestuursbesluiten, 
strekkende tot: 
a Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik nemen of in gebruik geven van onroerende 

goederen; 
b Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
c Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is 

begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d Het aangaan van schikkingen om een geschil op te lossen; 
e 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, welke geen uitstel kunnen dulden. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

4 De vereniging wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door een bestuurslid. 
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Artikel 12: Jaarverslag, rekening en verantwoording 
1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 
2 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. 
3 Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, 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 gevoerde bestuur. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 
vorderen. 

4 De algemene ledenvergadering is verplicht jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen te benoemen, genaamd “kascontrolecommissie”, welke personen geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur. 
De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 
de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
kan de kascontrolecommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en de 
bescheiden van de vereniging te geven. 

6 De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7 Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, volgens de wettelijke 
bewaartermijn (op dit moment 7 jaar) te bewaren. 

 

Artikel 13: Algemene ledenvergadering 
1 Aan de algemene ledenvergadering komen in alle vereniging alle bevoegdheden toe, welke 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 

ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. 
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a Het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12, met het verslag van de 

aldaar bedoelde commissie. 
b Het verlenen van decharge aan de bestuurders voor de in het jaarverslag, rekening en 

verantwoording vermelde handelingen. 
c De benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar. 
d De voorziening in eventuele vacatures. 

3 Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 1/3

e deel van de leden verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan op de binnen de vereniging gebruikelijke wijze of bij advertentie in 
tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad. 

 

Artikel 14: Toegang tot en stemrecht bij de algemene ledenvergadering 
1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, vertegenwoordigers 

van minderjarige leden en het eventuele bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. 
2 Géén toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 
3 Over toelating ter vergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 

ledenvergadering. 
4 Ter vergadering hebben uitsluitend de leden of hun vertegenwoordiger stemrecht. 

Ieder lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem. 
Een bestuurslid, dat geen lid van de vereniging is, heeft eveneens stemrecht. 

5 Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 
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Artikel 15: Voorzitterschap en notulen 
1 De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. 

Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, 
als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in zijn 
leiding. 

2 Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. 

 

Artikel 16: Besluitvorming van de algemene ledenvergadering 
1 Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering 

een besluit is genomen, is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet-
schriftelijk vastgesteld voorstel. 

2 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het 1e lid van dit artikel bedoelde oordeel de juistheid 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, 
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangd. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
ledenvergadering genomen met een 2/3

e meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen met het 
besluit instemmen. 

4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5 Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, bij gesloten, ongetekende briefjes, 

tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de aanwezigen een andere 
wijze van stemmen bepaald. 

6 Wordt bij het stemmen over zaken geen 2/3
e meerderheid behaald, dan wordt het voorstel geacht te 

zijn verworpen. 
7 Is bij een verkiezing van personen na de eerste stemming géén volstrekte meerderheid verkregen, 

dan wordt herstemd over de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen 
op zich hebben verenigd. 
Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, zal worden herstemd over 
die persoon en diegene, die het aantal stemmen heeft verkregen dat het grootste aantal stemmen het 
meest nabij komt, en indien meer personen in het laatste geval verkeren, zal bij tussenstemming 
worden uitgemaakt wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. 
Hij, op wie bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, is gekozen. 
Staken de stemmen bij een tussenstemming of herstemming, dan beslist het lot. 

8 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering. 

9 In een algemene ledenvergadering, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits 2/3
e deel van de 

aanwezige stemgerechtigde leden instemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus 
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, mits er een oproeping heeft plaatsgevonden 
aan alle leden waarbij duidelijk vermeld is dat de statuten worden gewijzigd of de vereniging wordt 
ontbonden. 

Artikel 17: Bijeenroeping van de algemene ledenvergadering 
1 De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

Oproeping geschiedt schriftelijk of digitaal (email of website) aan de adressen van de leden volgens de 
ledenlijst. 

2 De bijeenroeping gebeurt minimaal 2 weken voor de datum van de algemene ledenvergadering. 
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Artikel 18: Statutenwijziging 
1 De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het hierna bepaalde. 
2 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld, en in welk geval de termijn voor oproeping tenminste zeven dagen 
bedraagt. 

3 Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van 
het 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 een meerderheid van tenminste 2/3
e van de door de 

aanwezige leden geldig uitgebrachte stemmen. 
 

Artikel 19: Ontbinding vereniging 
1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. 

Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een bestemming aan het batig liquidatiesaldo gegeven. 
 

Artikel 20: Huishoudelijk reglement 
1 De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en evenmin met de wettelijke 

bepalingen van de Titel “verenigingen” van het Tweede boek van het Burgerlijk Wetboek, ook voor 
zoveel die bepalingen van regelend recht zijn. 

 

Artikel 21: Slotbepalingen 
In alle gevallen, waarin noch de statuten noch de wet noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist 
de algemene ledenvergadering 
 
 

Made, xxxxxxx 
 


