
STATUTEN VCC 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

 
1. De Vereniging is opgericht op 1 juni 1932 te Voorburg en draagt de 

naam VOORBURG CRICKET CLUB, hierna ook te noemen "de Vereniging".  

2. De Vereniging is gevestigd in de Gemeente Leidschendam-Voorburg. 
 

ORGANEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 2 

 

1. Organen van de Vereniging zijn de algemene vergadering, het bestuur, 
de voorzitter alsmede de personen en commissies die krachtens de 

statuten of het huishoudelijk reglement, dan wel door de algemene 

vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie 

daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. De organen van de Vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
 

RECHTSBEVOEGDHEID 

Artikel 3 

1. De Vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.  
2. De Vereniging is ingeschreven in het Handelsverenigingenregister dat 

wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden. 

 

 

DUUR EN BOEKJAAR 

Artikel 4 

1. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

DOEL 

Artikel 5 

1. De Vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het 

bevorderen van de cricketsport in al haar verschijningsvormen. 

2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:  
a. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, hierna te 

noemen “de Bond", onder aanvaarding van de verplichting, ook voor 
de leden van de Vereniging, tot het naleven van statuten en 

reglementen van de Bond; 

b. deel te nemen aan de door de Bond georganiseerde of goedgekeurde 
competities en andere wedstrijden; 

c. wedstrijden en evenementen op het gebied van de cricketsport te 
organiseren; 

d. oefening van de leden te verzorgen; 
e. de nodige accommodatie te verkrijgen en in stand te houden; 
f. het ontwikkelen van sociale en recreatieve activiteiten, gericht 

op de bevordering van een gezond verenigingsleven; 

g. samen te werken met andere instellingen, met het oogmerk de 

doelstellingen en de belangen van de Vereniging te dienen. 

 

LEDEN  

Artikel 6 

1. De Vereniging kent: 
a. Ereleden en Leden van Verdienste; 
b. Leden; 
c. Jeugdleden. 
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2. Ereleden en Leden van Verdienste zijn leden die wegens hun 

buitengewone verdiensten voor de Vereniging door de algemene 

vergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben 

aanvaard. De algemene vergadering kan een zodanige benoeming 

tenietdoen. Benoeming, alsook tenietdoen van een benoeming tot erelid 

of lid van verdienste geschiedt volgens regelen van besluitvorming, 

te stellen bij huishoudelijk reglement. 

3. Leden zijn natuurlijke personen die op 31 augustus van het lopende 
boekjaar de leeftijd van achttientwintig jaar hebben bereikt en die 

op hun verzoek tot het lidmaatschap zijn toegelaten. 

4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die op 31 augustus van het 

lopende boekjaar de leeftijd van achttientwintig jaar nog niet hebben 

bereikt en die, op verzoek van hun wettelijke vertegenwoordiger(s), 

of op hun eigen verzoek indien zij meerderjarig zijn, tot het 

lidmaatschap zijn toegelaten. 

5. Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
6. Waar in de statuten of op grond hiervan vastgestelde reglementen of 

genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder 

verstaan alle leden als bedoeld in lid 1, tenzij uitdrukkelijk anders 

is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

 

BEGUNSTIGERS, SPONSORS 

Artikel 7 

1. De Vereniging kent begunstigers en sponsors. 
2. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zijn toegelaten 

op grond van hun bereidverklaring de Vereniging te steunen met een 

jaarlijkse bijdrage. Zij hebben geen andere rechten of verplichtingen 

dan die welke hun bij of krachtens genoemde overeenkomst zijn 

toegekend of opgelegd.  

3. Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die met de Vereniging een 
overeenkomst zijn aangegaan die erop gericht is de belangen van beide 

partijen te dienen.  

 Zij hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun 

bij of krachtens genoemde overeenkomst zijn toegekend of opgelegd. 

 

TOELATING 

Artikel 8 

1. Toelating tot het lidmaatschap of als begunstiger geschiedt door het 
bestuur, volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regelen. 

2. Personen die door de Bond zijn uitgesloten van het deelnemen aan 

wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen voor de 

duur van de uitsluiting niet tot het lidmaatschap van de Vereniging 

worden toegelaten. 

3. Op een persoon die door het bestuur, anders dan op grond van het 
gestelde in lid 2, niet tot het lidmaatschap is toegelaten, is 

Artikel 10Artikel 10, lid 5 van overeenkomstige toepassing. 

 

VERPLICHTINGEN 

Artikel 9 

1. De leden zijn verplicht: 
a. de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten 

van de algemene vergadering, het bestuur of een ander bevoegd 

orgaan van de Vereniging na te leven; 

b. de belangen van de Vereniging en van de cricketsport in het 

algemeen niet te schaden; 

c. de overige verplichtingen, die de Vereniging in naam van haar 

leden aangaat of die uit het lidmaatschap van de Vereniging 
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voortvloeien, waartoe in het bijzonder te rekenen de 

verplichtingen jegens de Bond, te aanvaarden en na te komen. 

2. Uitsluitend op grond van een besluit van de algemene vergadering kan 
de Vereniging aan de leden andere dan in de statuten vermelde 

verplichtingen opleggen. 

 

TUCHTMAATREGELEN 

Artikel 10 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met 
de verplichtingen als genoemd in Artikel 9Artikel 9. 

2. Het bestuur is bevoegd om een lid dat zich strafbaar maakt, 

afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en voor zover 

de tuchtrechtelijke afdoening niet geschiedt door de Bond, een van de 

volgende tuchtmaatregelen op te leggen: 

a. berisping; 
b. schorsing; 
c. ontzetting uit het lidmaatschap (royement). 

3. a. Een schorsing kan voor de duur van ten hoogste twaalf maanden 

worden opgelegd. 

b. Een lid dat geschorst is kan gedurende de periode van schorsing de 
aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.  

4. Royement kan slechts worden uitgesproken ten aanzien van een lid dat 
in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

van de Vereniging heeft gehandeld, dan wel de Vereniging op 

onredelijke wijze heeft benadeeld. 

5. a. Een lid, dat door het bestuur uit het lidmaatschap is ontzet, is 
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen 

deze uitspraak in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Het 

aantekenen en de behandeling van het beroep geschieden volgens 

regelen, te stellen bij huishoudelijk reglement.  

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de appellant 

geschorst. De appellant is, onverminderd het gestelde in lid 3 onder b 

en als uitzondering op het gestelde in  

b. Artikel 22Artikel 23 lid 1 onder a, gerechtigd de behandeling van 
het beroep door de algemene vergadering bij te wonen en daarbij 

het woord te voeren. 

c. Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep 

mogelijk. 

6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op een lid dat voor meer dan 
acht weken geschorst is. 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 11 

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit jaarlijkse bijdragen en 

andere inkomsten. 

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN  

Artikel 12 

1. Leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een 

jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de 

algemene vergadering. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, ter beoordeling van 
het bestuur, gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een 
jaarlijkse bijdrage. 
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4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, anders 
dan door overlijden, blijft niettemin de bijdrage voor het gehele 

jaar verschuldigd. 

5. Het huishoudelijk reglement geeft nadere bepalingen inzake de 

vaststelling en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 13 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden van het lid; 
b. opzegging door het lid of, indien het een minderjarig lid betreft, 

diens wettelijke vertegenwoordiger; 

c. opzegging door het bestuur namens de Vereniging; 
d. ontzetting uit het lidmaatschap, als bepaald in Artikel 10Artikel 

10 lid 4.  

2. Opzegging namens de Vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft 
opgehouden aan de statutair gestelde vereisten voor het lidmaatschap 

te voldoen of wanneer het zijn verplichtingen jegens de Vereniging 

niet nakomt. 

3. Opzegging door het lid of namens de Vereniging kan slechts geschieden 
voor 15 februari van het lopende tegen het einde van een boekjaar en 

met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Als een 

opzegging niet tijdig is geschied, loopt het lidmaatschap door tot 

het einde van het volgende boekjaar. 

4. Opzegging met onmiddellijke ingang is evenwel mogelijk als van de 

Vereniging of van het lid in redelijkheid niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren. In dit geval is, bij opzegging 

namens de Vereniging, het bepaalde in Artikel 10Artikel 10, lid 5 van 

overeenkomstige toepassing. 

5. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de 

financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard, bekend is 

gesteld, door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van 

het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS 

Artikel 14 

1. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde 
door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging 

door de begunstiger de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar 

voor het geheel verschuldigd blijft. 

2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur. 
 

BESTUUR 

Artikel 15 

1. a. Het bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd uit de 

meerderjarige leden en bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 

negen personen. 

b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering. 

c. De voorzitter wordt in functie gekozen. 
d. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regelen omtrent 

kandidaatstelling. 

2. In zijn eerste vergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het 

bestuur de beschikbare functies, waaronder in ieder geval die van 

plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester, en stelt 

het voor elk bestuurslid diens taak vast. Van de functieverdeling 

wordt mededeling gedaan aan de leden. 
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3. Ieder bestuurslid. is tegenover de Vereniging gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 

4. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo mogelijk door het bestuur 
voorzien. 

 

 

 

 

 

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 16 

1. Een bestuurslid 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. Ieder bestuurslid treedt af op de eerstvolgende jaarlijkse algemene 
vergadering na zijn benoeming en is alsdan onmiddellijk herkiesbaar. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging; 
b. door te bedanken. 

4. Een bestuurslid dat gedurende 8 achtereenvolgende jaren steeds 

herkozen is, is niet gerechtigd zich opnieuw herkiesbaar te stellen, 

voor een periode van tenminste 3 jaar. 

 

BESTUURSTAKEN EN -BEVOEGDHEDEN 

Artikel 17 

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

2. Een onvolledig bestuur blijft bestuursbevoegd. Evenwel, als het 

aantal bestuursleden is gedaald beneden drie, is het bestuur 

verplicht ten spoedigste een algemene vergadering te beleggen, waarin 

de voorziening in de ontstane vacatures aan de orde komt. 

3. Het bestuur is 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, mits: 

a. tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling in een 

bestuursvergadering is besloten met een meerderheid van tenminste 

twee/derde van het door de algemene vergadering vastgestelde 

aantal bestuursleden; 

b. het voornemen tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling aan 
alle stemgerechtigde leden is bekendgesteld en sedert de datum van 

bekendstelling een termijn van ten minste twee weken is 

verstreken. 

Op het niet voldoen aan deze vereisten kan door en tegen derden 

beroep worden gedaan. 

4. Als binnen de in lid 3 onder b genoemde termijn met inachtneming van 
het gestelde in Artikel 20Artikel 20 lid 4 onder a, wordt verzocht de 

voorgenomen rechtshandeling ter goedkeuring voor te leggen aan een 

daartoe bijeen te roepen algemene vergadering, vervalt het 

bestuursbesluit en wordt het geacht te zijn een voorstel aan de 

algemene vergadering, die terzake beslist. 

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan 

de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. 
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6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de statuten, 
ook zoals deze luiden na een eventuele wijziging, neer te leggen bij 

de in Artikel 3Artikel 3, lid 2 genoemde Kamer van Koophandel en 

Fabrieken. 

 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 18 

1. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur, 
b. hetzij door de voorzitter, 
c. hetzij door de voorzitter gezamenlijk met de secretaris of de 

penningmeester. 

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, 

alsook aan anderen, om gezamenlijk zowel als afzonderlijk de 

Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

3. Personen aan wie hetzij krachtens de statuten, hetzij krachtens 

volmacht bevoegdheid tot vertegenwoordiging is verleend, oefenen deze 

bevoegdheid niet uit dan nadat door het bestuur tot het aangaan van 

de betrokken rechtshandeling is besloten. Op overtreding hiervan kan 

door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 19 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging 
zodanig aantekening te houden. dat daaruit te allen tijde haar 

rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na 
afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering – zijn jaarverslag uit en doet, onder 

overlegging van een door alle bestuursleden ondertekende balans en 

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

het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na 

verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in 

rechte van het bestuur vorderen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 

controlecommissie van tenminste twee personen en een plaatsvervanger, 

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 uit van haar bevindingen. 

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 

tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging te 

geven. 

4. De opdracht aan de controlecommissie kan te allen tijde door de 

algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming 

van een nieuwe commissie. 

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de 
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle 

handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 20 

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 vier maanden na afloop van het boekjaar wordt 
een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.   

 In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
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a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;  
b. het jaarverslag van de secretaris; 
c. het jaarverslag van de penningmeester en de rekening en 

verantwoording, bedoeld in Artikel 19Artikel 19 met het verslag 

van de aldaar genoemde controlecommissie; 

d. vaststelling van de begroting en de jaarlijkse bijdragen voor het 
lopende boekjaar; 

e. voorstellen van het bestuur of van leden, aangekondigd bij de 

oproeping voor de vergadering; 

f. benoeming van het bestuur; 
g. benoeming van de in Artikel 19Artikel 19 bedoelde 

controlecommissie; 

h. benoeming van overige organen van de Vereniging. 
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur 

dit wenselijk oordeelt. 

4. a. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 

vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, als 

daartoe schriftelijk wordt verzocht door een zodanig aantal leden 

als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 

stemmen. 

b. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door 

oproeping overeenkomstig Artikel 21Artikel 21 of bij advertentie 

in een, ter plaatse waarpublicatie op de website van de 

Vereniging, onder vermelding van de agenda gevestigd is, veel 

gelezen dagblad. 

c. Geschiedt de bijeenroeping per advertentie, dan wordt de agenda 
voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en 

wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie. 

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 21 

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van ten minste twee weken. Slechts in 

zeer dringende gevallen kan het bestuur de termijn van oproeping 

verkorten tot ten minste één week. 

2. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
3. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regelen omtrent de 

oproeping. 

 

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 22 

1. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 
Vereniging of diens plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de 

voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één der andere, door het 

bestuur aan te wijzen, bestuursleden als voorzitter op. 

b. Wordt ook op deze wijze niet in de leiding voorzien, dan voorziet 
de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de 

secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen notulist 

notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende algemene 

vergadering besproken en na goedkeuring door de vergadering 

vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en de secretaris. 

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 23 
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1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover 
zij ten tijde van de vergadering niet zijn geschorst, alsmede 

wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige jeugdleden en, 

tenzij het bestuur anders beslist, de begunstigers. 

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

beslist per geval de algemene vergadering. 

2. a. Alleen de in lid 1 onder a genoemde leden, geen minderjarig 

jeugdlid zijnde, hebben stemrecht; zij brengen ieder één stem uit. 

Het stemrecht van een minderjarige jeugdleden wordt uitgeoefend 

door hun wettelijke vertegenwoordigers. Zij brengen per 

minderjarig jeugdlid één stem uit. 

b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen 
door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Een lid 

kan hoogstens één volmacht waarnemen. 

3. Stemgerechtigde leden alsmede wettelijke vertegenwoordigers van 

minderjarige jeugdleden hebben het recht het woord te voeren. De 

voorzitter is bevoegd ook anderen het woord te verlenen. 

4. Tenzij anders in de statuten is bepaald, worden besluiten genomen met 
meerderheid, zijnde meer dan de helft van het aantal uitgebrachte 

geldige stemmen. Als ongeldig worden aangemerkt uitgebrachte stemmen 

of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter: 

a. blanco zijn; 
b. zijn ondertekend; 
c. onleesbaar zijn of een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 
e. voor één verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is 

bedoeld. 

5. In geval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature 

afzonderlijk gestemd. 

6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen worden gehouden, 
met dien verstande dat over personen schriftelijk wordt gestemd, als 

het aantal kandidaten meer dan één is. Indien bij een stemming over 

personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid heeft behaald, 

dan vindt herstemming plaats over: 

a. hetzij de twee personen die het gelijke, hoogste aantal stemmen 
hebben behaald; 

b. hetzij de persoon die het hoogste aantal stemmen heeft behaald en 
de persoon die het op één na hoogste aantal stemmen heeft behaald. 

Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen 

hebben behaald, dan wordt over hen een tussenstemming gehouden om 

uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 

Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming is de kandidaat 

gekozen die de meerderheid heeft behaald. Staken bij deze stemmingen 

de stemmen, dan beslist het lot. 

7. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op 

voorstel van de voorzitter en tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

8. Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing 
van personen betreft, is het voorstel verworpen. 

9. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat 
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 

gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a 

bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig 

het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en heeft een nieuwe 

stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 
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de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe 

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

 

REGLEMENTEN 

Artikel 24 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen 
en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld voor zover daarin in 

de statuten niet of niet geheel is voorzien. 

2. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, 

waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden 

geregeld. 

3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met 
de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of met de statuten.  

4. Reglementen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die 
van de aanneming door de algemene vergadering.  

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 25 

1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht 
dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, 

onverminderd het gestelde in Artikel 20Artikel 20 lid 4 onder a en 

Artikel 21Artikel 21 lid 2, tenminste veertien dagen vóór de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 

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 twee/derde van 
de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste 

twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigde 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna 

een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel kan worden 

besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 

mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 

uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt 

 

ONTBINDING  

Artikel 26 

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. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit ter 

vereffening te zijn. Indien bij een besluit tot ontbinding geen 

vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het 

bestuur. 

3. De algemene vergadering stelt bij haar in het eerste lid bedoelde 
besluit de bestemming vast van het batig saldo, en wel zo veel 

mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de Vereniging; 
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4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening 

blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zoveel 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 

"in liquidatie". 

 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 27 

1. In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, 

alsook indien verschil van mening bestaat over de interpretatie van 

de tekst van de statuten of reglementen, beslist het bestuur. 

2. Waar in deze statuten sprake is van een oproep, bekendstelling of 
schriftelijke uitnodiging, is hieronder in ieder geval begrepen het 

sturen van een e-mail aan het persoonlijke e-mailadres van een lid 

c.q. alle leden. Waar sprake is van publicatie of terinzagelegging, 

is hieronder in ieder geval begrepen publicatie op de website van de 

Vereniging, zijnde www.voorburgcc.nl. 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de buitengewone algemene vergadering van de 

Voorburg Cricket Club, gehouden te ‘s-GravenhageVoorburg op 1 mei27 

maart[datum] 19972015. 

 

 

http://www.voorburgcc.nl/

