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STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 

 

Toelichting op deze Statuten: 

De Bridgeclub Waalre is een informele vereniging (juridisch: “een vereniging met beperkte 

rechtsbevoegdheid”). De Statuten zijn dan ook niet bij een notaris gedeponeerd.  

De Statuten zijn wel geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

1.         Naam, zetel en verenigingsjaar 

 

1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 

1.2 De Vereniging is opgericht op één september negentienhonderd negenenzeventig te  

 Waalre en de duur is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

1.3 De Vereniging is gevestigd in de gemeente Waalre. 

1.4 Het verenigingsjaar loopt van vijftien augustus tot en met veertien augustus van het  

volgende kalenderjaar. 

 

2.         Doel 

 

2.1 De Vereniging stelt zich ten doel het faciliteren en bevorderen van de bridgesport waarbij 
gezelligheid een centrale plaats inneemt. 

2.2 De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

 - het organiseren van wedstrijdavonden voor de leden; 

 - het organiseren van andere met het doel samenhangende activiteiten. 

 

3.         Lidmaatschap en leden 

 

3.1 Leden zijn natuurlijke personen. 

3.2 Zij die lid wensen te worden, dienen zich schriftelijk (of per e-mail) aan te melden bij de 

secretaris van de Vereniging. 

3.3 Het Bestuur beslist binnen veertien dagen na ontvangst over de aanmelding.  

Het besluit wordt schriftelijk (of per e-mail) aan het kandidaat-lid medegedeeld. 

3.4 Voor nieuwe leden en aspirant-leden geldt een proefperiode. In deze periode kan het 

lidmaatschap zowel door het kandidaat-lid als door de Vereniging worden opgezegd met 

onmiddellijke ingang. 

3.5 Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt door: 

 - opzegging door het lid; 

 - opzegging door het Bestuur; 

 - overlijden. 

3.6 Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk (of per e-mail) te gebeuren 

3.7 Opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur kan geschieden indien: 

 - betrokkene zijn/haar verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt; 

- van de Vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap van betrokkene te 

  laten voortduren. 

Opzegging door het Bestuur dient schriftelijk (of per e-mail) te geschieden, onder vermelding 

van redenen en doet het lidmaatschap eindigen op een door het Bestuur te bepalen tijdstip. 

3.8 Indien de ALV een ledenstop heeft ingesteld moeten alle aanmeldingen van nieuwe leden 

worden afgewezen. Het Bestuur houdt een wachtlijst aan waarop nieuw aangemelde leden, 

indien zij daar prijs op stellen, in volgorde van aanmelding worden genoteerd. Zodra het aantal 
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leden beneden het voor de ledenstop vastgestelde maximum daalt, genieten personen genoteerd 

op de wachtlijst en in die volgorde, de voorkeur. Echter, indien een lid van een vast paar de 

Vereniging verlaat, heeft het andere lid van dat paar gedurende drie weken de vrije keuze van 

een nieuw lid ter vervanging van de bridgepartner, onder inachtneming van het bepaalde in de 

artikelen 3.2, 3.3 en 3.4. 

3.9 Tegen de weigering van een lidmaatschap en tegen de opzegging van het lidmaatschap door het 

Bestuur kan betrokkene in beroep gaan bij de ALV. Dit beroep dient binnen dertig dagen na 

ontvangst van het desbetreffende besluit bij de secretaris te worden ingesteld. 

3.10 Ieder lid is verplicht de Statuten en Reglementen van de Vereniging na te leven. 

 

4.         Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 

 

4.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gevormd door de leden van de Vereniging.  

4.2 Alle leden van de Vereniging hebben toegang tot de ALV, tenzij zij ten tijde van de vergadering 

            zijn geschorst. 

4.3 Ieder lid heeft in de ALV één stem. 

4.4 Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe die niet door de Statuten aan een ander orgaan zijn 

opgedragen.  

4.5 Binnen zes weken na het begin van het nieuwe verenigingsjaar wordt een ALV gehouden:  

            de Jaarvergadering. Voorts wordt een ALV gehouden zo vaak als het Bestuur dit nodig acht. 

4.6 Het Bestuur is verplicht een ALV bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van minstens één 

tiende van het aantal leden. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen vier weken na 

ontvangst van het verzoek. 

4.7 De oproep tot een ALV dient ten minste veertien dagen voor de datum van die vergadering in het 

bezit van de leden te zijn en dient vergezeld te gaan van de agenda. De ter vergadering te 

behandelen voorstellen en stukken moeten zo mogelijk eveneens veertien dagen voor de 

vergadering in het bezit zijn van de leden. 

4.8 De agenda voor de Jaarvergadering dient onder meer de volgende punten te bevatten: 

- een verslag van het Bestuur en van de eventuele door het Bestuur benoemde  

  commissies over het afgelopen verenigingsjaar; 

 - financieel overzicht afgelopen verenigingsjaar; 

 - verslag van de kascommissie; 

 - verkiezing van de kascommissie; 

 - vaststellen begroting (inclusief vaststellen contributie);  

 - benoeming plaatsvervangend bestuurder; 

 - schema van aftreden leden van het bestuur (zie 6.4);  

4.9. Goedkeuring door de  Jaarvergadering van de jaarverslagen en de jaarrekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit de jaarstukken 

blijken. 

4.10 Besluiten die in een ALV genomen zijn blijven van kracht tot zij in een ALV worden 

ingetrokken. 

4.11 Het verslag van elke ALV wordt binnen zes weken aan de leden toegezonden en ter goedkeuring 

voorgelegd in de volgende ALV. 
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5.         Stemrecht 

 

5.1. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Bij afwezigheid mag een lid zijn stem 

doen uitbrengen door een ander lid dat hij daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Een lid mag 

voor ten hoogste één ander lid stemmen bij machtiging. 

5.2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder 

tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Indien de 

vergadering dit wenst wordt voor schriftelijke stemming een stemcommissie ingesteld bestaande 

uit een niet-bestuurslid en een bestuurslid. 

5.3. Tenzij in de Statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van 

de geldig uitgebrachte stemmen. Stembiljetten die naar het oordeel van de stemcommissie (of bij 

gebreke daaraan van de voorzitter) de wens van de stemmer niet eenduidig aangeven, zijn 

ongeldig. 

5.4. Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen heeft behaald, wordt een tweede stemming gehouden, waarbij echter alleen gestemd 

kan worden op de  personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben behaald. 

Behalen deze personen dan evenveel stemmen dan beslist het lot. 

5.5. Indien bij een stemming over zaken de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 

niet wordt behaald, is het voorstel verworpen. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

 

6.         Bestuur 

 

6.1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De ALV bepaalt het aantal  bestuursleden. 

6.2. Indien het aantal bestuursleden tot beneden drie daalt, blijft het Bestuur niettemin volledig 

bevoegd, maar is het gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de open plaatsen 

tot een minimum van drie op te vullen.  

6.3. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de 

plaatsvervangend bestuurder. Het bestuur doet een voorstel voor een plaatsvervangend 

bestuurder dat door de ALV bekrachtigd moet worden.  Voor de gedurende deze periode 

verrichte bestuursdaden wordt de plaatsvervangend bestuurder met een bestuurder gelijkgesteld.  

6.4. De leden van het Bestuur worden gekozen door de ALV voor een periode van drie jaar. Ieder 

jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een 

aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het 

bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende ALV. Het tussentijdse benoemde of 

gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het tussentijds afgetreden 

bestuurslid.  

6.5. Indien een nieuw bestuurslid moet worden gekozen, stelt het Bestuur één van de leden van de 

 Vereniging kandidaat. De leden hebben het recht één of meer tegenkandidaten te stellen. Elke 

tegenkandidaat dient door tenminste een tiende van het aantal leden te worden gesteund en 

uiterlijk twee dagen voor de ALV waarin de verkiezing zal plaats vinden, bij de secretaris te zijn 

aangemeld. 

6.6. De leden van het Bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De Vereniging wordt in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.  

6.7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
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opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging. Bij een 

tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de 

besluitvorming over het desbetreffende onderwerp. 

6.8. Bestuursbesluiten kunnen slechts genomen worden op een vergadering waarbij tenminste de 

helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Voor vergaderingen dienen alle bestuursleden een 

oproep te ontvangen. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk 

bestuurslid heeft één stem. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

6.9. Het Bestuur is bevoegd om, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak 

te laten uitvoeren door commissies. Taken en bevoegdheden van commissies worden bij de 

instelling daarvan schriftelijk vastgelegd. 

6.10. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die 

niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop 

van die tijd.  

6.11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een 

direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel  

6.7. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen 

door de ALV.  

 

 

7.         Financiën 

 

7.1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 

7.2. De leden zijn gehouden aan het betalen van een jaarlijkse contributie die door ALV wordt 

vastgesteld en binnen twee maanden na de Jaarvergadering dient te zijn voldaan. Het Bestuur is 

bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze verplichting te 

verlenen. 

7.3. Geen contributie is verschuldigd indien het lidmaatschap voor het einde van de proefperiode 

wordt beëindigd. Wordt het lidmaatschap na de proefperiode voortgezet, dan is de contributie 

ook over de proefperiode verschuldigd. Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar 

aanvangt, stelt het bestuur de verschuldigde contributie vast. Wanneer het lidmaatschap in de 

loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd. 

7.4. Het Bestuur dient voor de Jaarvergadering een begroting in van de in dat jaar te verwachten 

inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is een richtlijn voor het 

financieel beheer door het Bestuur. 

7.5.  Tenzij de ALV op een andere wijze in het toezicht op het Bestuur heeft voorzien, kiest de ALV 

een kascommissie bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen 

uitmaken van het Bestuur. Ieder jaar treedt bij toerbeurt een lid van deze commissie af en wordt 

vervangen door het plaatsvervangend lid. Het aftredende lid is niet onmiddellijk herkiesbaar als 

plaatsvervangend lid. De kascommissie heeft tot taak aan het einde van het verenigingsjaar de 

boekhouding te controleren en verslag uit te brengen in de Jaarvergadering van het volgende 

verenigingsjaar. Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle relevante inlichtingen te 

verstrekken en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven. 

7.6 In geval van tussentijds aftreden van de penningmeester vindt vóór het moment van overdracht 

            aan de vervangende penningmeester een tussentijdse beoordeling plaats. 
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8.         Wijzigingen van de Statuten  

 

 Wijzigingen van de Statuten moeten in de ALV worden goedgekeurd met tweederde van het 

aantal uitgebrachte stemmen. 

 

9.         Ontbinding  

 

9.1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de ALV, genomen met tenminste 

tweederde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

9.2. Zodra het besluit tot ontbinding is genomen benoemt de ALV een liquidatiecommissie en besluit 

welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal worden gegeven. Deze 

bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een 

liefdadig doel binnen de gemeente Waalre. 

 

10. Aansprakelijkheid 

 

10.1 De Vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade door leden toegebracht aan  

 personen en/of goederen, behoudens in geval van door het Bestuur gegeven opdrachten, die door 

een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid gedekt zijn. 

10.2 Het Bestuur dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

zodat bij faillissement schulden, of andere verplichtingen, hoofdelijk per bestuurslid zullen 

worden omgeslagen. 

10.3 Voor leden, die deelnemen aan activiteiten van de Vereniging, is vervoer op eigen risico. 

 

11. Huishoudelijk Reglement 

 

11.1 Nadere regelingen, die betrekking hebben op de ‘dagelijkse gang van zaken’ worden in het 

Huishoudelijk Reglement vastgelegd. 

11.2 Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 

Nederlandse wet en/of met deze Statuten. 

11.3 Een besluit tot het invoeren, aanvullen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement, kan slechts 

worden genomen op voorstel van het Bestuur in een ALV met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 
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12.       Slotbepalingen  

 

12.1 In geval van verschil van mening over de betekenis van enig artikel van deze Statuten beslist het 

Bestuur, waarbij beroep op de ALV open staat. 

12.2 In alle gevallen waarin deze Statuten niet voorzien beslist het Bestuur. 

 

Goedgekeurd door de ALV van 21 september 2021 

   

  Waalre,  

 

        

      
  

  

   

     

   

   Antoine Verster, voorzitter   Toon van Dijsseldonk, secretaris 
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    13.    Lijst van wijzigingen 

 

 

1. Toelichting op de Statuten toegevoegd 

2. Artikel 3.    toegevoegd aan schriftelijk (of per e-mail) 

3. Artikel 4.8.: toegevoegd:   - verslag van de kascommissie; 

- verkiezing van de kascommissie 

- benoeming plaatsvervangend bestuurder; 

- schema van aftreden leden van het bestuur (zie 6.4); 

verwijderd:   - voorzien in vacatures 

4. Artikel 5.4:   formulering artikel gewijzigd vanwege onduidelijkheid 

5. Artikel 6.1:   verwijderd: waarvan één de technische leiding van het bridgespel heeft.  

6. Artikel 6.3 toegevoegd vanwege WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), 

vervolgens alle vanaf 6.3 met een cijfer opgehoogd.  

7. Artikel 6.4 (was artikel 6.3) verwijderd In beginsel blijft een bestuurslid maximaal vijf jaar 

aan. 

8. Artikel 6.7 toegevoegd vanwege WBTR, volgende artikelen hebben hierdoor hoger nummer 

gekregen. 

9. Artikel 6.8 (was artikel 6.6): toegevoegd: Elk bestuurslid heeft één stem. Bij het staken van 

de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

10. Artikel 6.11:  toegevoegd vanwege WBTR 

 

 
 
 


