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Statuten Rotterdamse Wandelsport Vereniging
Naam
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Rotterdamse Wandelsport Vereniging (RWV)
2. De vereniging is opgericht op vijf april negentienhonderddertig als voortzetting van de op
één september negentienhonderdachtentwintig opgerichte Afdeling Rotterdam van de
Nederlandse Wandelsport Organisatie.
Zetel
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Rotterdam
Doel
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de wandel- en
snelwandelsport.
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. Het organiseren van en stimuleren tot deelneming aan wandeltochten,
snelwandelwedstrijden, opleidingen en andere activiteiten;
b. Het toetreden tot of het ondersteunen van organisaties, die hetzelfde doel nastreven;
c. Het uitgeven van een verenigingsblad;
d. Het beleggen van en deelnemen aan bijeenkomsten;
e. Het propageren van de wandel- en snelwandelsport.
Leden
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid
zijn toegelaten.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
3. De vereniging is bevoegd om leden als lid aan en af te melden bij een landelijke en regionale
organisatie. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en
besluiten van de landelijke en regionale organisatie waarbij zij als lid zijn aangemeld.
Begunstigers
Artikel 5.
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met
een door de algemene vergadering vaste te stellen minimumbijdrage.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Toelating
Artikel 6.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7.
1. Het 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 voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer

2.
3.

4.
5.

6.
7.
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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, regelementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee maanden. 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.
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.
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.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
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 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.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 9.
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Afdeling snelwandelen
Artikel 10.
1. De vereniging kent een afdeling snelwandelen, die aangesloten is bij de Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie, hierna te noemen: KNAU.
2. Het bestuur van de afdeling snelwandelen wordt benoemd uit en door het bestuur van de
vereniging.
3. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNAU kunnen lid
zijn van de afdeling. De leden van de vereniging, die niet aangesloten zijn bij de afdeling
snelwandelen, mogen zonder schriftelijke toestemming van de KNAU geen gebruik maken
van de faciliteiten van de afdeling.

4.
a.

Tot het lidmaatschap van de afdeling kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet
tot het lidmaatschap van de KNAU worden toegelaten, of van wie de KNAU het
lidmaatschap heeft beëindigd.
b. Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de KNAU aan te vragen voor een ieder, die
in de afdeling actief de sport beoefent, enige functie bekleed of anderszins lid is van de
afdeling. Alle leden die binnen het kader van de vereniging aktief de snelwandelsport
beoefenen worden ondergebracht in de afdeling snelwandelen.
c. Het bestuur van de KNAU is bevoegd te controleren aan het onder b. bepaalde is
voldaan.
5.
d. Het bestuur houd een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de
leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNAU aan te geven wijze.
e. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de afdeling wensen te
worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNAU.
6. De leden van de afdeling zijn tevens gehouden:
f. De statuten en reglementen van de KNAU, de besluiten van een orgaan van de KNAU,
alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
g. De door de KNAU van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de International
Amateur Athletic Federation (IAAF) en de European Athletic Association (EAA) na te
leven.
h. Voorzover van toepassing geldt het gestelde in lid 6a en lid 6b ook ten opzichte van de
afdeling.
7.
a. De vereniging en de KNAU kunnen, voorzover uit de statuten van de vereniging
onderscheidenlijk de KNAU niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden van
de afdeling rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval te behoeve
van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid
het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
b. Het is leden van de afdeling en van de KNAU niet toegestaan deel te nemen aan of
betrokken te zijn bij atletiekevenementen, die niet door of met toestemming van de
KNAU worden georganiseerd.
c. De vereniging en de KNAU kunnen, voorzover dit in de statuten van de verenging
onderscheidenlijk de KNAU uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden van de
afdeling verplichtingen met derden aangaan.
8.
a. Strafbaar zal zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten,
reglementen en /of besluiten van de KNAU alsmede met de door de KNAU van
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen of waardoor de belangen van de KNAU, dan
wel de atletieksport in het algemeen worden geschaad.
b. Daargelaten de bevoegdheid van de KNAU om overtredingen als bedoeld onder a. te
bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.
9.
a. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer de KNAU het lidmaatschap van
het lid van de afdeling heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke
ingang geschiedt tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNAU
op de door de KNAU voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is
het lid van de afdeling geschorst totdat de beëindiging door de KNAU is bevestigd of
ongedaan gemaakt.
b. Indien een lid door de KNAU is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden
van het royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke
ingang op te zeggen.
10. De afdeling wordt op de vergadering van de KNAU vertegenwoordigd door een daartoe door
het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de afdeling
en de leden van die afdeling aan de stemming deel te nemen.

11. De vereniging is aan de KNAU de door deze jaarlijks vastgestelde afdracht verschuldigd.
12. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van
de KNAU. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.
13. De statuten en reglementen van de verenging mogen niet in strijd zijn met die van de KNAU.
Bestuur
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden
benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. De
kandidaatsstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek aftreden – Schorsing
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te alle tijden 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 wordt benoemd voor de periode van één jaar en treedt vervolgens af met
dien verstande dat het bestuurslid pas zal aftreden in de eerstvolgende jaarvergadering. Wie
in een tussentijdse vacature is benoemd treedt af op de eerstvolgende jaarvergadering.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. Door bedanken.
Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur
Artikel 13.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan
alsmede een secretaris afdeling snelwandelen. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een
vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd tot het
afhandelen van de lopende zaken alsmede tot het bijeenroepen van de hierna genoemde
algemene ledenvergadering. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. 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.

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging
vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede twee gezamenlijk handelende bestuursleden,
waarvan één steeds de voorzitterm de secretaris danwel de penningmeester dient te zijn.
Jaarverslag – Rekening en verantwoording
Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.
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 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. Na afloop
van de termijn kan ieder lid bij niet-nakoming van deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste drie
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
5. De last van de commissie kan te allen tijd door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te
bewaren.
Algemene vergadering
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering – de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder
meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag
van de aldaar benoemde commissie;
b. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. Voorziening in de vacatures;
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voort is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20.
Toegang en stemrecht.
Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle
begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Leden tot en met vijftien
jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. De wettelijke vertegenwoordiger is alsdan
bevoegd het stemrecht uit te oefenen.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.
Ieder lid kan als gevolmachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.
Voorzitterschap – Notulen
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der 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 daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de
notulist worden ondertekend en door de eerstvolgende algemene vergadering worden
vastgesteld.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 19.
1. 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.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vind een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering 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.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen,
heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken. Bij gemelde 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
geringst aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringst aantal
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie
van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beide is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits net voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 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 geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 20.
1. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
door een mededeling in het verenigingsblad of door middel van een aan alle leden te zenden
schriftelijke kennisgeving aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijzigingen
Artikel 21.
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 zullen worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 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.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste een meerderheid van twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
4. 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.
Ontbinding
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing
met dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts genomen kan worden in een
vergadering waar twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt na afloop van twee
weken, doch 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 aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald
door de algemene vergadering.
Huishoudelijk reglement
Artikel 23.
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.
Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van de 18 juni 1993 en
gepasseerd bij de notaris op 12 juli 1993,
Hans van der Knaap, voorzitter
Dave Bindervoet, secretaris
Yvon Wiekeraad-van Wijnen, penningmeester
Sico Wiekeraad, commissaris
Gijs den Ouden, commissaris
Jan van den Beemt, commissaris
Paul Koks, commissaris
Gerard Andriessen, commissaris
Cor van Wijnen, secretaris afd. snelwandelen

Huishoudelijk reglement Rotterdamse Wandelsport Vereniging
Hoofdstuk I – van de leden
Art. 1 Zij, die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, geven zich hiertoe schriftelijk op bij het
bestuur. Over toelating beslist het bestuur, dat indien zij dit in het belang van de vereniging
nodig acht, een onderzoek naar het betreffende kandidaat-lid kan instellen. Een gunstige
beslissing kan door het bestuur binnen drie maanden herroepen worden.
Art. 2 Voor het lidmaatschap afgewezen kandidaat-leden kunnen bij de algemene
ledenvergadering tegen deze beslissing van het bestuur in beroep komen. In deze
vergadering wordt over de genomen beslissing gestemd en is het kandidaat-lid aangenomen,
indien de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen daarvoor is. Het kandidaatlid mag niet bij de stemming zijn.
Art. 3 Als een kandidaat-lid is aangenomen, zendt de secretaris de betrokkene een bewijs van
lidmaatschap en een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Art. 4 Indien een kandidaat-lid is afgewezen, wordt een nieuwe aanvraag tot het lidmaatschap
binnen zes maanden na afwijzing, niet in behandeling genomen.
Art. 5 Zij die als lid van de vereniging zijn toegetreden, verbinden zich als zodanig tenminste tot het
einde van het lopende verenigingsjaar. Zij die niet uiterlijk twee maanden voor het einde van
enig verenigingsjaar het lidmaatschap schriftelijk hebben opgezegd, verbinden zich voor het
gehele volgende verenigingsjaar. Het bestuur kan op basis van artikel 7 lid 3 van de Statuten
om bijzondere reden op verzoek tussentijds ontslag van het lidmaatschap verlenen. Als
bijzondere reden kan gelden: emigratie, ziekte of anderszins. In dit geval bepaald het bestuur
de datum van ontslag.
Art. 6 Schriftelijke opzegging dient voor één november te geschieden bij de secretaris.
Art. 7 Zij die niet ten volle aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, kunnen door
ontzetting ophouden lid van de vereniging te zijn krachtens artikel 7 lid 1d van de Statuten.
Art. 8 Gedurende de termijn van schorsing kan een lid zijn rechten als zodanig niet uitoefenen,
doch van zijn verplichtingen is hij niet ontheven. Van schorsing, opzegging en ontzetting van
een lid wordt door het bestuur kennis gegeven aan alle leden van de vereniging en verder
aan allen die naar het oordeel van het bestuur bij deze kennisgeving belang hebben.
Art. 9 Ingeval van opzegging, schorsing of ontzetting van een lid wordt het betrokken lid daarvan
schriftelijk op de hoogte gesteld door de secretaris.
Art.10 Alle leden van de vereniging zijn onderworpen aan de statuten, reglementen en verdere
wettelijke regelingen en besluiten van het lichaam, waartoe de vereniging overeenkomstig
art. 44 is toegetreden, tenzij bij die toetreding of bij nadere regeling anders wordt
overeengekomen.
Art. 11 Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, op voorstel
van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming
hebben aanvaard. Een zodanig bestuursvoorstel behoeft de meerderheid van twee/derde
van alle leden van het bestuur.

Hoofdstuk II – van het bestuur
Art.12 Het bestuur bestaat uit minstens vijf meerderjarige leden: voorzitter, secretaris, secretaris
afdeling snelwandelen, penningmeester en één of meer commissarissen.
Art.13 Het bestuur wordt op de jaarlijkse algemene vergadering gekozen uit en door de
stemgerechtigde leden. Het treedt in zijn geheel af op de volgende jaarlijkse algemene
vergadering, maar is terstond herkiesbaar. De aftredende bestuursleden dragen binnen een
week na de jaarlijkse algemene vergadering hun werkzaamheden en
verenigingseigendommen aan hun opvolger over.
Art.14 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat met de
algemene leiding is belast.

Art.15 De secretaris schrijft telkens wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit
wenselijk achten, een volledige bestuursvergadering uit.
Art.16 De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van haar besluiten. Hij
tekent met de secretaris alle, naar zijn mening belangrijke, uitgaande stukken, tenzij hij
ondertekening door de secretaris alleen voldoende acht.
Art.17 De secretaris notuleert de vergaderingen, voert de correspondentie, waarvan hij een kopie
houdt, houdt de ledenlijst bij met de data van intrede en ontslag, doet geregeld opgave aan
de penningmeester van veranderingen daarin, geeft kandidaat-leden bericht wanneer zij zijn
aangenomen en geeft uittredenden bericht, dat van hun beëindiging van het lidmaatschap
nota is genomen. Hij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van de
toestand van de vereniging in het afgelopen jaar. Hij is tevens belast met de zorg voor het
archief en houdt aantekening van de bezittingen van de vereniging. Hij is verplicht de leden
van het bestuur op verlangen inzage te geven van zijn bescheiden.
Art.18 Alle inkomsten en uitgaven geschiedden door de penningmeester, die daarvan een
administratie bijhoudt. Hij is verplicht aan elk bestuurslid en aan de kascommissie alle
gevraagde inlichtingen omtrent zijn beheer te verstrekken en desgevraagd inzage in de
boeken toe te staan. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij een financieel verslag
uit over het afgelopen jaar. Daarbij dient tevens gevoegd te zijn een begroting van
inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.
Art.19 Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan geeft hij van zijn voornemen schriftelijk
kennis aan de secretaris. Bij tussentijdse vacatures kan het bestuur een plaatsvervanger
aanwijzen, die de functie waarneemt tot het tijdstip van vervulling van de vacature. Indien
het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald is het bestuur echter verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en)
aan de orde komt. Wenst de secretaris zelf af te treden, dan geeft hij van zijn voornemen
schriftelijk kennis aan de voorzitter. Een aftredend bestuurslid draagt binnen een week na
benoeming van zijn opvolger of waarnemer zijn werkzaamheden en verenigingsbezittingen
over. Zijn opvolger treedt overeenkomstig art. 13 af op de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering.
Art.20 Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Deze commissies worden benoemd en
ontslagen door het bestuur, dat haar titel, taak en instructie vaststelt. Het bestuur kan onder
goedkeuring van de algemene vergadering, doch onder verantwoordelijkheid van het
bestuur, personen aanwijzen om tijdelijk of blijvend bepaalde werkzaamheden in het belang
van de vereniging, al dan niet door het huishoudelijk reglement of de algemene vergadering
aan het bestuur of een lid of meerdere leden van het bestuur opgedragen, te verrichten. Het
bestuur stelt de titel, taak en de instructie van de functionarissen vast. Het kan hen ten allen
tijde van hun functie ontheffen.
Art.21 In de eerste bestuursvergadering van een nieuw gekozen bestuur wordt bepaald wie van de
bestuursleden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bij afwezigheid zal
vervangen.
Art.22 Elk bestuurslid is voor de onder zijn beheer staande waarden persoonlijk aansprakelijk, tenzij
hij overmacht kan bewijzen.
Art.23 Besluiten van het bestuur, genomen op grond van statuten en huishoudelijk reglement en
schriftelijk ter kennis van de leden gebracht, zijn bindend voor alle leden.

Hoofdstuk III – van de vergaderingen
Art.24
a.
b.
c.

d.
Art. 25

Art.26

Art.27

Art.28

Art.29

Art.30

Art.31

Art.32
a.
b.
c.
Art.33

Een algemene vergadering wordt gehouden:
Binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar (jaarvergadering),
Wanneer het bestuur het wenselijk acht,
Wanneer een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, haar schriftelijk aanvragen met
opgave van de te behandelen punten, waarbij het bestuur verplicht is medewerking te
verlenen door beschikbaarstelling van ruimte in het verenigingsblad of door
beschikbaarstelling van de ledenlijst,
Wanneer dit elders in het huishoudelijk reglement wordt voorgeschreven.
Op de agenda van de algemene vergadering staan onder meer de punten als genoemd in
art.16 lid 2 van de Statuten. In de jaarvergadering worden de bestuursleden in functie
gekozen.
Voorstellen van de leden, welke zes weken voor de aanvang van de vergadering bij het
bestuur zijn binnengekomen, moeten op de agenda worden vermeld. Voorstellen van leden,
na deze tijd ingekomen en daardoor niet op de agenda vermeld, kunnen alleen in
behandeling worden genomen met goedkeuring van de algemene vergadering. Een voorstel
tot ontbinding van de vereniging of tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk
reglement kan alleen in behandeling worden genomen, wanneer het op de agenda is
vermeld; onverminderd hetgeen is bepaald in art. 19 lid 9 van de Statuten.
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij heeft het recht de discussies te sluiten, wanneer hij
meent, dat de vergadering over het aan de orde zijnde onderwerp voldoende is ingelicht,
doch is verplicht, verdere bespreking toe te laten, indien de meerderheid – dit is meer dan
de helft – van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
Leden die geschorst zijn, hebben in principe geen toegang tot de algemene vergadering.
Indien het geschorste lid tegen de schorsing bij de algemene vergadering beroep heeft
ingesteld, kan het bestuur echter besluiten het geschorste lid toestemming te verlenen de
behandeling van het beroep tijdens de algemene vergadering bij te wonen.
Verkiezing van personen geschiedt door enkele kandidaatstelling of door stemming. Als één
van de aanwezige stemgerechtigde leden dat wenst wordt ook bij enkele kandidaatstelling
gestemd.
Een stemming mag niet tot doel hebben uit te maken, welk van twee voorstellen het meest
verkieslijk is. Over ieder voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij een later
ingediend voorstel volgens de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een
vorig, in welk geval het voorstel met verdere strekking de voorrang heeft.
Ieder lid heeft het recht, staande de vergadering, amendementen voor te stellen; deze
worden vóór het voorstel in stemming gebracht en wel het eerst dat amendement, dat,
volgens de mening van de voorzitter, de verste strekking heeft.
Van onwaarde zijn:
Blanco stemmen,
Stembriefje, waarop iets anders of meer staat dan wordt verlangd,
Stemmingen, waaraan niet evenveel personen hebben deelgenomen als er stemgerechtigde
leden aanwezig zijn, tenzij dit niet van invloed kan zijn op de uitslag van de stemming.
Door alle aanwezigen wordt op iedere algemene vergadering een presentielijst getekend. Zij,
die de presentielijst niet hebben getekend, worden geacht niet aanwezig te zijn.

Hoofdstuk IV – van de geldmiddelen
Art.34 Alle leden, uitgezonderd ereleden, betalen een jaarlijkse contributie. De hoogte van de
diverse contributies alsmede het abonnementsgeld voor “DE WANDELSPORTBODE” zullen
jaarlijks op de algemene vergadering worden vastgesteld. De contributies moeten per jaar bij
vooruitbetaling worden voldaan. Gelijk met hun eerste contributiebetaling moeten nieuwe
leden een entreegeld betalen. Het entreegeld wordt jaarlijks op de algemene vergadering

Art.35
Art.36
Art.37
Art.38

Art.39

voor het daarop volgende verenigingsjaar vastgesteld. Gezinsleden die lid worden betalen
geen entreegeld.
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
Wanneer iemand als lid is aangenomen, betaald hij voor het lopende jaar een contributie,
evenredig aan het aantal maanden dat het verenigingsjaar nog telt.
In bijzondere gevallen kan door het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing of uitstel van
contributiebetaling worden verleend.
Heeft een lid niet binnen één maand na het vervallen van de contributie aan zijn verplichting
tot betaling voldaan, dan kan het bestuur het betrokken lid schorsen tot het zijn financiële
verplichtingen is nagekomen. Heeft twee maanden na ingang van de schorsing het
betrokken lid zijn schuld nog niet voldaan, dan kan ontzetting volgen.
De kascommissie bestaat uit tenminste drie leden en wordt gekozen voor één
verenigingsjaar. Bestuursleden en zij, die in het afgelopen of in het lopende verenigingsjaar
een bestuursfunctie hebben bekleed, mogen geen lid van de kascommissie zijn. Alle andere
stemgerechtigde leden komen voor het lidmaatschap van de kascommissie in aanmerking.
Zo dikwijls als de voorzitter van de vereniging of twee leden van de kascommissie het nodig
oordelen, doch minstens eenmaal per half jaar, wordt door haar het bestuur van de
penningmeester gecontroleerd en brengt zij schriftelijk rapport uit aan het bestuur van haar
bevindingen. De kascommissie brengt op de jaarlijkse vergadering verslag uit van haar
werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar.

Hoofdstuk V – slotbepalingen
Art.40 Voor wijziging van het huishoudelijk reglement wordt dezelfde procedure gevolgd als voor
wijziging van de statuten zoals vermeld in art.21, leden 1 tot en met 3 van de Statuten.
Art.41 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement, noodzakelijk geworden door wijzigingen in de
statuten, treden in werking op de dag van het in werking treden van die statutenwijzigingen.
Statutenwijzigingen treden niet in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Van dit tijdstip wordt een mededeling gedaan in het verenigingsblad. Wijzigingen in het
huishoudelijk reglement, niet bedoeld in het vorig lid, treden in werking onmiddellijk na de
sluiting van de algemene vergadering, die het besluit tot de wijzigingen nam, tenzij deze
algemene vergadering anders besluit; echter met dien verstande, dat wijzigingen, waardoor
het huishoudelijk reglement in strijd zou komen met de statuten, niet in werking kunnen
treden vóór de dienovereenkomstige wijzigingen in de statuten.
Art.42 Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet. Deze
beslissing is voorlopig en blijft van kracht tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Art.43 Het recht van uitlegging van het huishoudelijk reglement berust bij het bestuur.
Art.44 De vereniging kan, met behoud van haar zelfstandigheid, toetreden tot organisaties, die
hetzelfde doel als de vereniging beogen. Het besluit tot deze toetreding wordt door de
algemene vergadering genomen, evenals het besluit tot het weder uittreden. De vereniging
kan organisaties, die hetzelfde doel als de vereniging beogen of werk verrichten, dat in het
belang van dat doel kan worden geacht, ondersteunen. Het besluit tot financiële steun kan,
zo deze niet meer dan 50 euro per jaar bedraagt door het bestuur worden genomen.
Aldus, ter vervanging van het sedert 18 maart 1931 geldende huishoudelijk
reglement, vastgesteld door de algemene vergadering van 17 februari 1933, en
laatstelijk gewijzigd door de algemene ledenvergadering van 16 januari 1994.
Artikel 34 en 44 werden door de algemene vergadering van 20 januari 2002
aangepast.

