Vereniging Aziatische Sporten ‘Arashi’, te Enschede
Naam, zetel, duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Aziatische Sporten “Arashi”, en is gevestigd te
Enschede.
2. De vereniging is opgericht op drieëntwintig augustus negentienhonderd vierenzestig.
3. De vereniging bestaat voor onbepaalde duur.
4. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus.
Doel
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de Aziatische gevechts- en
verdedigingssporten zoals daar o.a. zijn judo, jiu-jitsu, kung-fu, taekwondo en pukulan.
Middelen
Artikel 3
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. haar leden zoveel mogelijk de gelegenheid te geven aan de praktische
beoefening van deze Aziatische sporten deel te nemen;
b. het houden van en deelnemen aan wedstrijden en demonstraties;
c. het onderhouden van betrekkingen met verenigingen of instellingen, die
hetzelfde of een verwant doel nastreven;
d. alle overige wettelijke middelen aan te wenden, welke tot het doel van de
vereniging kunnen leiden.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent:
a. ereleden;
b. student-leden;
c. niet-student-leden;
d. donateurs.
2. Ereleden.
Ereleden zijn zij, die op grond van buitengewone verdienste voor de
vereniging of het doel van de vereniging, door een algemene
ledenvergadering tot erelid zijn benoemd. Een voorstel tot het benoemen van een erelid wordt
gedaan, hetzij door het bestuur, hetzij met inachtneming van artikel 7 door ten minste tien
stemgerechtigde leden. Het lidmaatschap van een erelid kan alleen beëindigd worden door de in
artikel 4 lid 6 sub a, c en d.
3. Student-leden.
a. Student-leden kunnen zijn zij, die aan de Universiteit Twente als student staan ingeschreven.
b. Zij, die als lid wensen te worden toegelaten, dienen daartoe een schriftelijk verzoek te richten
aan het bestuur.
c. Over toelating beslist het bestuur.
4. Niet-student-leden.
a. Niet-student-leden kunnen zijn, zij die niet als student aan de Universiteit Twente staan
ingeschreven, doch wel aan de noodzakelijke verplichtingen voor het gebruik van de sport
faciliteiten van de Universiteit Twente kunnen voldoen.
b. Het gestelde in lid 3 sub b en c van artikel 4 is op niet-student-leden
overeenkomstig van toepassing.

Commented [HdD1]: Statuten worden aangeleverd als PDF en
zijn door secretaris omgezet naar Word document

5.

Donateurs.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig worden
aanvaard, wanneer zij de vereniging steunen met een
jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum in het huishoudelijk reglement
wordt vastgesteld.
6. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur, uiterlijk een maand voor het einde van het
verenigingsjaar. Als de opzegging ná eenendertig juli geschiedt, dan gaat de beëindiging in op
de laatste dag van het verenigingsjaar. Mocht de opzegging vóór eenendertig juli geschieden,
dan gaat de opzegging in op de dag van ontvangst;
b. als het lid niet meer kan voldoen aan de verplichtingen genoemd in artikel 4 lid 4 sub a;
c. door royering;
d. door overlijden.
7. Royering geschiedt:
a. door het bestuur, indien een lid zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging niet is nagekomen;
b. door een besluit, dat door de algemene ledenvergadering is genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden.
Vergaderingen
Artikel 5
1. Jaarlijks zal binnen twee maanden na het begin van het verenigingsjaar een
algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, worden gehouden.
2. Het bestuur is steeds bevoegd een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen.
3. Het bestuur is verplicht om tenminste twee weken voor de datum, waarop een algemene
ledenvergadering wordt gehouden, deze vergadering onder opgave van de agenda, schriftelijk aan
de leden kenbaar te maken.
4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering te beleggen, indien
ten minste tien stemgerechtigde leden daarom verzoeken.
5. Geeft het bestuur binnen vier weken aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan zijn voornoemde
leden zelf gerechtigd tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering over te gaan. Zij
dienen deze vergadering ten minste twee weken voor de datum, waarop zij zal worden gehouden,
onder opgave van de agenda schriftelijk aan de leden kenbaar te maken.
Stemmen
Artikel 6
1. Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, worden besluiten door een
algemene ledenvergadering genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij een/vijfde van de
aanwezige stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangt.
3. Stemrecht hebben alle meerderjarige student-leden en meerderjarige nietstudent-leden.
4. Een lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn/haar stem uit te
brengen. Machtigingen dienen voor de vergadering bij de secretaris
aangemeld te worden.
5. Een lid mag voor maximaal twee andere leden een stem uitbrengen.
Voorstellen en Besluiten
Artikel 7

1.

Een voorstel ter behandeling op een algemene ledenvergadering, dat niet
uitgaat van het bestuur, dient ten minste een week voor de betreffende
vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur te worden gebracht.
2. De behandeling van een nadien ontvangen voorstel kan tot de volgende
algemene ledenvergadering worden uitgesteld.
3. In het geval dat voor het nemen van een besluit een vertegenwoordiging van twee/derde van de
stemgerechtigde leden vereist is, maar dit aantal niet bereikt wordt dan wordt binnen veertien
dagen opnieuw een algemene ledenvergadering aangekondigd. Bij deze vergadering is een
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen voldoende om het
besluit te nemen.
Deze vergadering zal bijzondere algemene ledenvergadering heten, en zal ook als zodanig kenbaar
worden gemaakt aan de leden.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die de functie van voorzitter,
secretaris en penningmeester vervullen. Het bestuur kan worden uitgebreid
tot ten hoogste negenleden.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
4. Een bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering bij besluit gekozen en gechargeerd uit
de student-leden en niet-student-leden van de vereniging.
5. De meerderheid van het bestuur dient uit student-leden te bestaan. Van de functies van
voorzitter, secretaris en penningmeester dient ten minste één functie door een student
lid te worden vervuld.
6. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten hoogste twee jaar en is bij aftreden
terstond herkiesbaar.
7. Een bestuurslid, dat anders dan bij periodieke verkiezingen wordt verkozen, treedt af op de
eerstvolgende periodieke verkiezing.
8. Na aftreden van een bestuurslid kan de algemene ledenvergadering, zo zij dit nodig vindt, decharge
verlenen aan het betreffende lid.
9. Tussentijdse aftreding vindt plaats:
a. op verzoek van het bestuurslid;
b. door een besluit van de algemene ledenvergadering, dat met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden is genomen. Een voorstel daartoe dient met
inachtneming van artikel 7 door ten minste tien stemgerechtigde leden te worden gedaan.
10. Om de vereniging tegenover derden te verbinden zijn de handtekeningen van ten minste drie
bestuursleden vereist, waaronder die van de voorzitter of bij diens verhindering van diens
plaatsvervanger.
11. Voor het aangaan van financiële verplichtingen, die een bij huishoudelijke
reglement bepaald bedrag te boven gaan, dient het bestuur toestemming van de algemene
ledenvergadering te hebben.
12. Tot de vergaderingen van het bestuur worden met adviserende stem
toegelaten, diegenen die door het bestuur daartoe worden uitgenodigd.
Raad van Advies
Artikel 9
1. De raad van advies is belast met het adviseren van het bestuur en de
algemene ledenvergadering.
2. De raad van advies bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.
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De raad van advies is gerechtigd gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen.
4. Een lid van de raad van advies wordt gekozen en gechargeerd door de
algemene ledenvergadering uit de in artikel 4 lid 1 genoemde leden en donateurs.
5. Een lid van de raad van advies wordt gekozen voor een periode die loopt tot de eerst volgende
jaarvergadering en is bij aftreden terstond herkiesbaar.
6. Na aftreden van een lid van de raad van advies kan de algemene ledenvergadering zo zij dit nodig
vindt, decharge verlenen aan het betreffende lid.
7. Tussentijdse aftreding vindt plaats:
a. op verzoek van het lid van de raad van advies;
b. door toetreding tot het bestuur;
c. door een besluit van de algemene ledenvergadering, dat met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden is genomen.
Een voorstel daartoe dient met inachtneming van artikel 7 door ten minste tien
stemgerechtigde leden te worden gedaan.
Geldmiddelen
Artikel 10
1. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, donaties en overige
baten.
2. De ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. De overige leden zijn verplicht tot het betalen van een contributie, welke
jaarlijks door de algemene ledenvergadering voor het daaropvolgende
verenigingsjaar wordt vastgesteld.
Huishoudelijk reglement
Artikel 11
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de organisatie en de
werkwijze van de vereniging nader zijn geregeld.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn
met deze statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering.
4. De statuten prevaleren boven het huishoudelijk reglement.
Statutenwijzigingen
Artikel 12
1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan worden genomen op een
algemene ledenvergadering, waarbij ten minste twee/derde van het aantal
stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan hetzij door het
bestuur, hetzij met inachtneming van artikel 7 door ten minste tien
stemgerechtigde leden.
3. De gewijzigde statuten treden in werking op de dag, waarop Koninklijke
goedkeuring op deze wijziging is verkregen.
Ontbinding
Artikel 13
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen op een
daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarbij ten minste twee/derde van het aantal
stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Met uitsluiting van schriftelijke machtigingen.
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Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt gedaan hetzij door het
bestuur, hetzij met inachtneming van artikel 7 door ten minste tien stemgerechtigde leden.
3. In geval van ontbinding is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de
algemene ledenvergadering anders beslist.
4. Behoudens het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek wordt
over de bestemming van de baten van de vereniging beslist door de algemene ledenvergadering.
5. Een eventueel batig saldo wordt niet uitgekeerd aan de leden persoonlijk.
Slotbepaling
Artikel 14
In gevallen, waarin de statuten, nog het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur met
beroep op de algemene ledenvergadering.

