STATUTEN JUDOCLUB BERKEL ENSCHOT TEN SHI
JudoClub Berkel Enschot Ten Shi
p/a Leenherenstraat 100
5021 CL Tilburg
Kamer van Koophandel nr. 1808 7478
Judo Bond Nederland nr. D2SK403

NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam "Judoclub Berkel-Enschot ten shi".
2. De Judoclub Berkel-Enschot is oorspronkelijk opgericht op 01 juni 1961. De vereniging is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
3. De vereniging is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 18087478. De judoclub
heeft haar zetel in gemeente Tilburg en trainingslocatie in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg.
4. De vereniging is lid van de Judobond Nederland.
5. Het verenigingsjaar, alsmede het boekjaar lopen in principe van één augustus tot en met eenendertig
juli, echter parallel aan het schooljaar van de lokale basisscholen.
DOEL.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel, het - op amateurbasis - uitoefenen en bevorderen van de judosport
alsmede van aan de judosport aanverwante methoden van zelfverdediging, waaronder met name
wordt verstaan die oefenvormen die dienstbaar zijn aan de beoefening van de judosport.
2. Van het in het vorige lid genoemde doel is uitgesloten het beoefenen en het bevorderen van de in
het voorgaande lid genoemde sport(en) tegen geldelijke beloning, hetzij tegen ander materieel
voordeel.
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

het geven van gelegenheid tot het volgen van lessen;
het houden van trainingen;
het organiseren van evenementen;
het aanbrengen en onderhouden van de benodigde accommodaties;
het vormen van kader;
het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden; alsmede
alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Deze statuten zijn goedgekeurd bij besluit van de algemene ledenvergadering d.d. 06-10-2021

pagina 1 van 7

STATUTEN JUDOCLUB BERKEL ENSCHOT TEN SHI
LIDMAATSCHAP.
Artikel 3. Soorten leden
1. De vereniging kent:
a. gewone leden, onderverdeeld in senioren, jong adults en junior leden;
a. ereleden; en
b. donateurs.
Seniorleden zijn die gewone leden, die op één januari van het lopende verenigingsjaar, twintig
jaar of ouder zijn.
Jong adults zijn die gewone leden, die op één januari van het lopende verenigingsjaar 16 jaar of
ouder zijn en jonger zijn dan twintig jaar.
Juniorleden zijn die gewone leden, die op één januari van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan
vijftien jaar.
2. Leden jonger dan 18 jaar missen het stemrecht als bedoeld in artikel 38 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, maar hebben wel dezelfde rechten en plichten als gewone (senior)leden.
3. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op
voordracht van het bestuur of met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben alle rechten en
plichten van gewone leden, maar zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Donateurs zijn zij, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen. Donateurs kunnen zijn
natuurlijke personen en rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties.
Artikel 4. Toelating leden
1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden. Aan deze toelating kan door het bestuur
voorwaarden worden gesteld.
2. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd zal door het bestuur aan de betrokkene hiervan kennis
worden gegeven door middel van een schriftelijke en gemotiveerde beslissing. Gedurende een
maand nadat voornoemde beslissing aan de betrokkene ter kennis is gebracht kan de betrokkene
schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur. Het bestuur doet hiervan mededeling op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin alsnog tot toelating kan worden besloten.
Artikel 5 Duur, facturatie en betaling lidmaatschap:
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal een half verenigingsjaar.
2. Leden dienen het lidmaatschap te betalen binnen 1 maand na datum factuur. Dat is in de regel in de
maand oktober en februari.
Artikel 6 Lidmaatschap Judobond Nederland
1. Leden vanaf de gele band zijn verplicht zich ook aan te melden en te registreren bij de Judobond
Nederland. Deze verplichting ligt bij de leden zelf alsook bijbehorende betalingsverplichting van het
abonnementsgeld van de Judobond Nederland.
2. De vereniging registreert voor haar leden vanaf gelde band de behaalde banden, graden (Kyu) bij de
judobond.
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EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de judo vereniging eindigt:
a.
b.
c.
d.

door het overlijden van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de vereniging.
door ontzetting.

Toelichting: het bedoelde onder c kan plaatsvinden als een lid zijn verplichtingen voor de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
Het bedoelde onder d kan uitsluitend worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging gebeurt schriftelijk aan de
secretaris tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een
maand bij gebreke waarvan het lidmaatschap voortduurt met alle rechten en plichten. Opzegging
met onmiddellijke ingang kan geschieden indien van het lid respectievelijk de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn
verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de
toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Door deze opzegging, die schriftelijk
dient te geschieden met opgave van redenen, wordt het lidmaatschap direct beëindigd.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. 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.
8. Tijdens de schorsing kan een lid de uit zijn lidmaatschap voortvloeiende rechten niet meer
uitoefenen.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de halfjaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan om redenen van billijkheid hiervan
afwijken.
10.De leden zijn zelf verantwoordelijke het eventuele aanvullend benodigde lidmaatschap bij de
judobond Nederland op te zeggen.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 8.
Gewone leden zijn verplicht:
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1. Het entreegeld en de contributie te betalen, zoals door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld; de leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
2. Zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement, naar de
besluiten genomen door de algemene ledenvergadering, door het bestuur of door het bestuur
benoemde commissies en naar de aanwijzingen van de leden van het bestuur en van door het
bestuur met zekere opdracht tot leiding of anderszins belaste personen.
GELDMIDDELEN.
Artikel 9.
1. Onverminderd de in artikel 6 genoemde contributies worden de inkomsten van de vereniging
gevormd door:
a.
b.
c.
d.

donaties, vrijwillige fooien;
erfstellingen, legaten en schenkingen;
inkomsten uit wedstrijden, demonstraties en andere verenigingsactiviteiten;
andere wettige ontvangsten.

2. De vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
(DAGELIJKS) BESTUUR EN COMMISSIES.
Artikel 10. Samenstelling (dagelijks )bestuur
1. Het dagelijkse bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal, bij
voorkeur oneven, van in principe tenminste drie leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit een
voorzitter, een penningmeester en een secretaris van de vereniging. Dit kan worden aangevuld met
maximaal 2 overige leden, tot een totaal aantal van vijf bestuursleden.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit de ereleden
en seniorleden.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen bij volstrekte meerderheid der stemmen.
3. De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten
behoudens het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel; zij kiezen uit hun midden een secretaris en een
penningmeester en verdelen onderling de overige functies.
4. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. Tot
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een
voordracht door tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste veertien dagen voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
6. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene
ledenvergadering vrij in de keus.
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7. De hoofdleraar heeft zitting in het bestuur met adviserende stem.
Artikel 11. Bestuursvergadering, taken, besluitvorming
1. Het (dagelijks) bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Zij vergadert bij voorkeur een
keer per kwartaal per jaar en minimaal 2 keer per jaar of zo dikwijls als enig bestuurslid zulks nodig
acht.
2. Het (dagelijks) bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te laten uitvoeren door commissies. Het (dagelijks) bestuur benoemd in dat geval een commissie,
bijvoorbeeld een wedstijdcommissie of jubileumcommissie, etc.
3. Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van
stemmen geven de stemmen van de leden van het dagelijks bestuur de doorslag. Indien ook dan de
stemmen staken is het voorstel verworpen.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden het krachtens deze statuten voorgeschreven aantal is
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.
5. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan.
Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden, waaronder
begrepen het vorderen van schadevergoeding.
6. 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, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, met
een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
7. Het bestuur kan besluiten tot verlenen van volmacht aan een of meer der bestuurders, alsook aan
derden om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 12. Financiële verplichtingen
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur publiceert en informeert de leden minimaal 1x per jaar van over de financiële positie van
de vereniging, de balans en een financieel jaaroverzicht met een prognose. Dit gebeurt binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar. Minimaal één van de volwassen leden wordt gevraagd
het financieel jaaroverzicht te controleren. Ieder lid kan binnen een termijn van 3 maanden na
publicatie inzage krijgen in de administratie waarop het financiële jaaroverzicht is gebaseerd.
Gegevens rondom het jaaroverzicht worden binnen 12 maanden na afloop van het verenigingsjaar
gearchiveerd. Zij zijn dan alleen nog opvraagbaar voor het bestuur of formele instellingen zoals bank,
belastingdienst.
3. Gedurende lopende verenigingsjaar kunnen leden inzage krijgen in de lopende bankrekening en
kastegoeden. Inzage wordt binnen 4 weken na ontvangst verzoek gegeven.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 4 minimaal zeven jaar te bewaren.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
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Artikel 13.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door schriftelijk bedanken.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 14.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn overgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
ledenvergadering - de jaarlijkse algemene ledenvergadering - gehouden.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. De algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur schriftelijk bijeengeroepen of op andere
wijze door de algemene ledenvergadering te bepalen met inachtneming van een termijn van
tenminste veertien dagen.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan een maand. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door oproeping overeenkomstig de wijze waarop het bestuur de algemene
ledenvergadering bijeenroept.
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone en ereleden. Geen toegang hebben
geschorste leden, behalve wanneer het beroep zoals bedoeld in artikel 5, lid 7 van de statuten op de
algemene ledenvergadering behandeld wordt en dan uitsluitend voor dàt agendapunt.
2. Over toelating van andere dan in de lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
3. Ieder gewoon lid van zestien jaar en ouder dat niet geschorst is, alsmede ieder erelid van de
vereniging heeft één stem. Leden zijn slechts stemgerechtigd, indien zij in persoon op de algemene
ledenvergadering aanwezig zijn.
Artikel 16.
1. Alle stemmingsprocedures in de algemene ledenvergadering worden bij huishoudelijk reglement
geregeld.
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2. Éénstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft,
mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 17.
1. In de statuten van de vereniging kan geen inhoudelijke verandering worden gebracht dan door
een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot een algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 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
is gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is niet
twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wordt 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 stemgerechtigde leden, kan
worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebracht
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een akte is opgemaakt.
ONTBINDING.
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het
batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid
waren.
2. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven, vast te stellen door de algemene
ledenvergadering.
REGLEMENTEN.
Artikel 19.
1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen
worden geregeld, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet of niet voldoende voorzien, alsmede in geval
van twijfel over de interpretatie van enige bepaling daarvan, beslist het bestuur.
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