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Voorwoord
Deze statuten zijn van toepassing voor de Klootschieters Federatie IJsselstreek.
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Versiehistorie
Versie Datum
Korte reden
1.0
26-04-2016 Nieuwe lay-out

Werkwijze:
Voordat een artikel gewijzigd kan worden moet deze eerst worden gekopieerd naar de
wijzigingshistorie. Vervolgens kunnen de aanpassingen in het artikel worden aangebracht.
Bij het aanmaken van een nieuwe versie wordt de wijzigingshistorie eerst geschoond. Dus iedere
wijziging wordt slechts één versie bewaard. De versiehistorie wordt niet geschoond.
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Artikel 1 - Naam en zetel
1.01

De vereniging draagt de naam "Klootschieters Federatie IJsselstreek" hierna te noemen "federatie"
en is gevestigd te Zutphen.

Artikel 2 – Duur
2.01

De federatie is opgericht op één januari negentienhonderdachtentachtig en is aangegaan voor
onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 3 – Doel
De federatie stelt zich ten doel:
3.01

Het doen beoefenen en het bevorderen van de klootschietsport in al zijn verschijningsvormen.

3.02

Alles te doen wat voor het in lid 1 genoemde bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des
woords.

3.03

Om het gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel te bereiken is de federatie aangesloten bij een landelijk
werkzame klootschietorganisatie.

Artikel 4 – Leden, ereleden, leden van verdienste en juniorleden
De federatie kent als leden de verenigingen die de klootschietsport beoefenen en zich als lid
hebben aangemeld, waarbij de volgende begrippen gelden:
4.01

Senior leden en juniorleden zijn zij, die als zodanig aan het bestuur van de federatie zijn
opgegeven.

4.02

Juniorleden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, worden automatisch gewoon lid.

4.03

Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen (niet leden) die zich
jegens de federatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

4.04

Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd die leden die zich jegens de federatie bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.

4.05

Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene ledenvergadering (als
orgaan hierna te noemen: federatieraad), op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden
van de federatieraad. Voor de benoeming is tenminste een meerderheid van twee-derde van de
uitgebrachte stemmen nodig.

4.06

Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van de leden, ereleden en
juniorleden zijn opgenomen.

4.07

Vertegenwoordiging van het lid/klootschieters vereniging geschiedt door een daartoe door het lid
aangewezen vertegenwoordiger.
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Artikel 5 – Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
5.01

Overlijden van een lid van een vereniging.

5.02

Ontbinding van een in artikel 4 bedoelde lid/vereniging.

5.03

Schriftelijke opzegging door het lid op een wijze zoals in het huishoudelijk reglement vast te stellen.

5.04

Opzegging door het bestuur namens de federatie wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de
statuten vermelde vereisten van het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de federatie niet nakomt, alsmede wanneer van de federatie redelijkerwijs niet kan worden
gevergd het lidmaatschap voort te laten duren.

5.05

Ontzegging (royement) indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of
besluiten van de federatie heeft gehandeld of de federatie op onredelijke wijze heeft benadeeld.
De ontzegging door het bestuur gaat in op de dag waarop het bestuur van haar besluit' aan het
betrokken lid - per aangetekende brief - heeft kennis gegeven.
Tegen het besluit tot ontzegging heeft de betrokkene het recht, binnen vier weken na ontvangst
van het besluit, in beroep te gaan bij de federatieraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.

Artikel 6 – Jaarlijkse bijdrage en geldmiddelen
6.01

Het lid/vereniging en de leden en de juniorleden van die vereniging zijn gehouden tot het betalen
van een jaarlijkse bijdrage, die door de federatieraad telkenjare zal worden vastgelegd. Zij kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie over
het hele boekjaar verschuldigd.

6.02

Contributies van de leden en de juniorleden van de verenigingen worden door de verenigingen
aan de federatie betaald. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 – Inkomsten
7.01

De inkomsten van de federatie bestaan uit:
 Contributies
 Ontvangsten uit wedstrijden
 Subsidies
 Andere haar rechtmatige toekomende baten
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Artikel 8 – Organisatie
8.01

Tot de vergadering van de federatieraad hebben toegang alle leden/verenigingen en de
leden/natuurlijke personen als genoemd in artikel 4 van de statuten. Aangezien de laatst bedoelde
categorie reeds vertegenwoordigd is in de eerstgenoemde categorie, wordt het stemrecht
uitsluitend uitgeoefend door de leden/vereniging. Namens deze leden wordt per lid een stem
uitgebracht. Ereleden hebben geen stemrecht.

8.02

Het bestuur van de federatie bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuursleden dient ten
alle tijde oneven te zijn. Het aantal leden wordt door de federatieraad bepaald.

8.03

De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van twee jaar.

8.04

De voorzitter wordt in functie gekozen; de overige functies worden door het bestuur in onderling
verdeeld.

8.05

Elk bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De
aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster de plaats in van zijn voorganger.

8.06

De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures zijn
in het bestuur. De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste drie
leden.

8.07

Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, ten alle tijde door het bestuur
tot de eerst komende federatieraadsvergadering worden geschorst indien:
 hij in strijd met de wet, statuten, reglementen en/of besluiten van de federatie handelt
 hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt
In de eerste komende federatieraadsvergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing
voorgelegd aan de leden. Deze vergadering dient binnen een maand na het ontslag of de schorsing
te worden uitgeschreven.
Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst casu quo zijn functie heeft neergelegd, is
verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de
federatie binnen veertien dagen af te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

8.08

Het bestuurslidmaatschap eindigt onmiddellijk bij:
a. overlijden van het bestuurslid
b. beëindiging van het federatie-lidmaatschap van het bestuurslid

Artikel 9 – Taken en bevoegdheden van het bestuur
9.01

Het bestuur is belast met het besturen van de federatie met uitzondering van die handelingen als
zodanig in de statuten vermeld.

9.02

Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester aan welk college de dagelijkse leiding van de federatie wordt opgedragen.

9.03

Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, een
federatieraadsvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
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9.04

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te
doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur als zodanig worden benoemd onder nadere
goedkeuring van de federatieraadsvergadering

9.05

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de federatieraadsvergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en verzwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de federatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een
ander verbindt.
Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door, noch aan de federatie of de tegenpartij
worden tegengeworpen.

9.06

Het bestuur is voorts, mits met goedkeuring van de federatieraadsvergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten, tot het huren of verhuren van registergoederen; alsmede tot het
sluiten van kredietovereenkomsten. Het ontbreken van deze goedkeuring kan door de federatie
niet worden ingeroepen

9.07

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de federatieraadsvergadering, bevoegd tot het opleggen
van een boete en/of andere maatregelen. Tegen deze maatregelen is beroep mogelijk op de
federatieraadsvergadering

Artikel 10 – Het bestuur
De federatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door:
10.01 De voorzitter tezamen met de secretaris en/of de penningmeester, dan wel de twee
laatstgenoemden tezamen, voor alle zaken met uitzondering van het hierna in sub2
genoemde.
10.02 De voorzitter of bij diens ontstentenis de secretaris bij gerechtsprocedures, na daartoe bekomen
schriftelijke machtiging van het bestuur.

Artikel 11 – Jaarverslag, -rekening en verantwoording
11.01 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de federatie zodanig aantekeningen te
houden dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
11.02 Het bestuur brengt op een federatieraadsvergadering binnen drie maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de federatieraadsvergadering, haar
jaarverslag en doet onder overlegging van een balans· en staat van baten en lasten rekening en
verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na afloop van de termijn kan
ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur eisen.
11.03 De federatieraadsvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van drie personen, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de federatieraadsvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
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11.04 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis
dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst
de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de federatie te
geven.
11.05 De last van de commissie kan ten alle tijde door de federatieraadsvergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
11.06 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel tien jaar te bewaren.

Artikel 12 – Federatieraad
12.01 Aan de federatieraad komen in de federatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
12.02 Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een federatievergadering
"de jaarvergadering" gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van
de aldaar genoemde commissie
 De benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar
 De voorziening in eventuele vacatures
 Voorstellen van het bestuur en/of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering
12.03 Andere federatieraadsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
12.04 De plaats en de datum van de federatieraadsvergadering worden door het bestuur bepaald.
12.05 Op de federatieraadsvergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten genomen worden,
wanneer tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
12.06 Is in een federatieraadsvergadering de in lid 5 van dit artikel benoemde helft niet aanwezig, dan
wordt binnen een maand een tweede vergadering gehouden en kunnen in die tweede vergadering
rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het alsdan aanwezige aantal leden.
12.07 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een-tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van
een federatieraadsvergadering 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 lid 8 van dit artikel. In deze vergadering
zal staande de vergadering bij meerderheid van stemmen een federatielid worden gekozen, dat
de leiding van de vergadering op zich zal nemen.
12.08 Oproeping voor federatieraadsvergaderingen geschieden tenminste veertien dagen tevoren door
toezending van convocatiebiljetten. Bij de biljetten moeten punten van behandeling worden
aangegeven, alsmede de plaats en de datum van de federatieraadsvergadering.
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12.09 Het staat de voorzitter casu quo het door de vergadering gekozen lid, dat de leiding zal hebben,
vrij ook punten in behandeling te nemen, die niet tevoren zijn aangegeven, mits deze niet bevatten
wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement en ook alleen) wanneer de
federatievergadering met tenminste twee-derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in de
behandeling toestemt.

Artikel 13 – Toelating federatieraadsvergadering
13.01 Toegang tot de vergadering van de federatieraad hebben alle leden van de federatie zoals
omschreven in artikel 8. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden,
anders dan ter verdediging van hun zaak.
13.02 Over toelating anders dan in de lid 1 van dit artikel bedoelde personen, beslist de
federatieraadsvergadering.
13.03 Een lid-afgevaardigde kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigde ander lidafgevaardigde laten uitbrengen.
13.04 Een lid-afgevaardigde kan slechts gemachtigd zijn door één ander lid-afgevaardigde.

Artikel 14 – Leiding federatieraadsvergadering
14.01 De federatieraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de federatie of de
vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt een der andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.
14.02 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
vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 15 – Stemmen
15.01 Het ter federatieraadsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering
een besluit is genomen, is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vast gesteld voorstel.
15.02 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 1 bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid der vergadering, of
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
15.03 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
federatieraadsvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
15.04 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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15.05 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon
de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij gemelde stemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)
wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer
dan een 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 beiden is gekozen.
15.06 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het
voorstel verworpen.
15.07 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
15.08 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
federatieraadsvergadering.
15.09 Zolang in een federatieraadsvergadering 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 plaats gehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van een federatieraadsvergadering of een daarmede
verband houdende formaliteit niet in acht genomen

Artikel 16 – Rechtspraak
16.01 Aan leden van de federatie en aan bij de federatie aangesloten verenigingen kunnen straffen
worden opgelegd wegens het niet (behoorlijk) naleven van de statuten, reglementen, besluiten en
opdrachten van daartoe bevoegde federatie-organen alsmede wegens misdragingen waardoor de
belangen van de federatie (kunnen) worden geschaad.
16.02 Aan leden van de federatie kunnen straffen worden opgelegd wegens het overtreden van de
spelregels.
16.03 De soort alsmede de hoogte van de straffen wordt nader bij reglement vastgesteld.

Artikel 17 – Statutenwijziging
17.01 In de statuten van de federatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
een federatieraadsvergadering, waartoe is opgeroepen met de vermelding dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.
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17.02 Zij die de oproep tot de federatieraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vier weken voor de
federatieraadsvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan alle verenigingen toezenden.
17.03 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee-derde van de uitgebrachte stemmen, in
een federatieraadsvergadering waarin tenminste twee-derde van de stemgerechtigde leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee-derde van de stemgerechtigde leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet vroeger dan
tien dagen 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
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
twee-derde van de uitgebrachte stemmen.
17.04 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van een akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 18 – Ontbinding
18.01 De federatie kan worden ontbonden door een besluit van de federatieraadsvergadering. Het
bepaalde in lid 1, 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
18.02 Het batig saldo na vereffening vervalt aan de bij het ontbindingsbesluit bepaalde instelling met als
doel gehandicaptensport algemeen.
18.03 Na ontbinding blijft de federatie bestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig
is. Gedurende deze periode blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de federatie uitgaan moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 19 – Reglementen
19.01 Reglementen van de federatie mogen niet in strijd zijn met de reglementen van overkoepelende
organisaties, waarbij de federatie is aangesloten. Deze reglementen worden door de federatieraad
met eenvoudige meerderheid vastgesteld of gewijzigd. Zij worden verbindend in een officieel
schrijven aan de aangesloten leden.
Bij reglementen kan het aangaan van bepaalde overeenkomsten tussen leden en/of bij de
federatie aangesloten verenigingen enerzijds en buiten de federatie staande derden anderzijds
worden verboden of beperkt, dan wel aan goedkeuring worden onderworpen.

Artikel 20 – Slotbepalingen
20.01 In bestuurs-, commissie- of federatieraadsvergaderingen kunnen geen besluiten worden genomen
of stemmingen worden gehouden over punten die niet op de agenda ter vergadering vermeld zijn,
zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 lid 9 en artikel 15 lid 9.
20.02 Beslissingen in alle zaken waarbij de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien
berusten, behoudens de verantwoording aan de federatieraad, bij het bestuur.
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