
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statuten 
 

van de 
 
 
 

Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART 
 
 
 
 
 
 

 
 



NAAM EN OPRICHTING 
Artikel 1: 

1. De vereniging draagt de naam ‘Wierdense Korfbalvereniging Blauw-Zwart’. Zij 
wordt bij afkorting aangeduid met ‘Blauw-Zwart. 

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij 

de Kamer van Koophandel te Enschede. 
4. De vereniging is in augustus 1933 te Wierden opgericht. 

 
 

ZETEL 
Artikel 2: 
De vereniging is gevestigd te Wierden. 
 
 

DUUR 
Artikel 3: 

1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 
3. Het boekjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 

 
 

DOEL 
Artikel 4: 

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 
korfbalsport, alsmede het beoefenen van overige sportieve en creatieve 
activiteiten. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. aaneengesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en 

deel te nemen aan de door het verbond te houden competities. 
b. wedstrijden te houden 
c. deel te nemen aan toernooien 
d. trainingen voor de leden te verzorgen 
e. evenementen te organiseren 
f. de leden spel- en oefenfaciliteiten ter beschikking te stellen 
g. alle andere wettelijke en geoorloofde middelen tot dit doel bevorderlijk 

 
 

LEDEN VAN DE VERENIGING 
Artikel 5: 

1. De vereniging bestaat uit: 
a. spelende leden 
b. ere leden 
c. leden van verdienste 
d. steunende leden 
e. jeu de boules-leden 

2. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen, alsmede 
de verder van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen. 

 
 

TOELATING VAN DE LEDEN 
Artikel 6: 
1. Wie lid van de vereniging wil worden, meldt dit schriftelijk aan het bestuur.  
2. Het bestuur beslist over de toelating van de leden. 

 
 
 
 



EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 7: 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. het overlijden van het lid 
b. schriftelijke opzegging door het lid 
c. schriftelijke opzegging aan het lid 
d. royement van het lid. 

2. Opzegging door het lid dient plaats te vinden op de wijze, zoals in het 
huishoudelijk reglement van de vereniging is bepaald. In afwijking daarvan kan 
een lid te allen tijde zijn lidmaatschap opzeggen binnen één maand nadat een 
besluit bekend is gemaakt waarbij de verplichtingen, verbonden aan het 
lidmaatschap zijn verzwaard. Voorts kan een lid te allen tijde zijn lidmaatschap 
opzeggen binnen één maand nadat hem is medegedeeld dat de vereniging in een 
andere rechtsvorm is omgezet of gefuseerd. 

3. De vereniging kan het lidmaatschap aan een lid opzeggen wanneer redelijkerwijs 
niet van de vereniging kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voorduren. 
Opzegging geschiedt door het bestuur.  

4. Royement van een lid kan plaatsvinden indien hij, na daartoe door het bestuur te 
zijn gemaand, gedurende meer dan zes maanden niet aan zijn financiële 
verplichting jegens de vereniging heeft voldaan, indien hij gehandeld heeft in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel zich 
schuldig heeft gemaakt aan handelingen die strijdig zijn met het belang van de 
vereniging. Royement geschiedt door het bestuur. 
Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit, met opgaaf van 
redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van het 
besluit beroep op een commissie van drie leden open, waarvan één persoon 
aangewezen door het bestuur, één persoon aangewezen door het lid en één 
aangewezen persoon door beiden. 
Hij heeft het recht de vergadering waarin over zijn beroep wordt besloten te 
bezoeken en aldaar het woord te voeren. Hij wordt binnen 14 dagen na afloop van 
deze vergadering van de beslissing van het beroep op de hoogte gesteld. 
Hangende het beroep is het lid geschorst. 

5. In de in het vorenstaande lid genoemde gevallen kan het bestuur ook overgaan 
tot schorsing van het lid voor de duur van maximaal 6 maanden. Ook tegen 
schorsing staat de in het voorgaande lid omschreven beroepsgang open. 

 
 

STEMRECHT 
Artikel 8: 
1. Elk lid dat de leeftijd van 15 jaren heeft bereikt en niet is geschorst, heeft het 

recht in de algemene vergadering zijns tem uit te brengen. 
2. Ieder lid kan schriftelijk één en ander stemgerechtigd lid machtigen om voor hem 

te stemmen. 
3. Ingeval van staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Ingeval 

ook alsdan de stemmen staken dan wordt aan de voorzitter van de vergadering 
één extra stem toegekend. 

4. Elk lid heeft het recht verkozen te worden in alle functies die de vereniging kent, 
met dien verstande dat bestuursleden meerderjarig dienen te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
Artikel 9: 

1. Elk lid heeft de volgende verplichtingen: 
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van 

het bestuur, de algemene vergadering en van andere organen van de 
vereniging na te leven 

b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden 
c. de verplichtingen die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien 

te aanvaarden en na te komen 
d. voorzover deze verplichting niet in de statuten en de reglementen van de 

vereniging zijn neergelegd, kunnen deze slechts na voorafgaande 
toestemming van de algemene ledenvergadering worden opgelegd. 

 
 

HET BESTUUR 
Artikel 10: 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 meerjarige personen. 
2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en ziet tevens toe op de 

naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in- en buiten rechte. 

 
Artikel 11: 

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verrijking, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt (bankkrediet, lening). 

2. Tot het aangaan van overeenkomsten een bedrag van €10.000,- te boven 
gaande, benodigt het bestuur de voorafgaande toestemming van de algemene 
ledenvergadering. 

3. Tot het aangaan van overeenkomsten een bedrag van €2500,- niet te boven 
gaande, is het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en 
penningmeester bevoegd. 

4. Tot het aangaan van overeenkomsten een bedrag van €1250,- niet te boven 
gaande, is de penningmeester alleen en zelfstandig bevoegd. 

 
Artikel 12: 

1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen. Ook niet-leden kunnen 
benaderd worden om deel uit te maken van het bestuur. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. 
3. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd: 

a. Het bestuur: 
    De kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de algemene ledenvergadering    
    aangekondigd. 
 
b. Vijf of meer stemgerechtigde leden: 
    De kandidaatstelling door de leden moet tenminste 24 uur voor aanvang van    
    de desbetreffende algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn  
    ingediend. De kandidaatstelling moet bevatten een door de kandidaat  
    ondertekende verklaring dat hij bereid is een functie als bestuurslid te  
    aanvaarden. 

4. Kandidaatstelling staande de algemene ledenvergadering is mogelijk mits met 
toestemming van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
 
 
 
 



Artikel 13: 
1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaren en treedt af 

volgens een door het bestuur op te maken rooster.  
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse 
vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

2. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een nieuwe kandidaat 
stellen door publicatie in het verenigingsorgaan of, bij gebreke daarvan, door een 
bericht te verzenden aan alle leden. Indien binnen vier weken na publicatie of 
verzending geen tegenkandidaat bij het bestuur is aangemeld, wordt de door het 
bestuur voorgedragen kandidaat geacht te zijn verkozen. Het stellen van een 
tegenkandidaat dient door tenminste vijf stemgerechtigde leden te worden 
ondersteund. Het bestuur is verplicht om binnen vier weken na de 
kandidaatstelling een algemene ledenvergadering uit te schrijven waarop een 
stemming over de kandidaten voor de vacature binnen het bestuur zal 
plaatsvinden. 

3. De voorzitter wordt in functie benoemd. In zijn eerste bestuursvergadering na een 
benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van 
de bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel 
van een schriftelijke kennisgeving- mededeling aan alle leden. 

 
Artikel 14: 
De algemene ledenvergadering is bevoegd een bestuurslid tijdelijk te schorsen of te 
ontslaan. Daartoe wordt door tenminste vijf stemgerechtigde leden een vergadering 
uitgeschreven waarop over de schorsing of het ontslag wordt gestemd. Hierbij dienen 
tenminste 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Een besluit tot schorsing 
of ontslag behoeft de meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 
 
Artikel 15: 
Aan de algemene ledenvergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe 
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De vergadering 
is het hoogste beleidsbepalende orgaan binnen de vereniging. 
 
Artikel 16: 

1. Uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het financiële jaar wordt een jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden. 

2. De datum voor deze vergadering wordt tenminste twee weken van te voren in het 
verenigingsorgaan aangekondigd, dan wel bij gebreke daarvan, tenminste twee 
weken van te voren schriftelijk aan de leden medegedeeld. De agenda en de op 
de vergadering te bespreken stukken worden tenminste één week van tevoren 
gepubliceerd.   

 
Artikel 17: 
1. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden indien: 

a. Het bestuur dit wenselijk acht; de wijze van oproeping is gelijk aan die als 
omschreven in artikel 16 lid 2. 

b. Tenminste tien stemgerechtigde leden of – indien dit minder is – tien 
procent van de stemgerechtigde leden het verlangen daartoe schriftelijk 
aan het bestuur te kennen geven. Het bestuur is alsdan verplicht op een 
termijn van niet langer dan vier weken na het indienen van het verzoek 
daartoe een algemene vergadering te laten plaatsvinden. 
Indien het bestuur gedurende 14 dagen na indiening van het verzoek in 
gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers 
daartoe zelf overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene 
vergadering bijeen hoort te roepen of bij advertentie in tenminste één ter 
plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. In dat geval 
kiest de vergadering uit haar midden een voorzitter en secretaris. 

 



 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 18: 

1. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt het bestuur jaarverslag uit 
over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. 

2. Het bestuur legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten ter 
goedkeuring voor aan de leden. De stukken dienen door de bestuursleden te zijn 
ondertekend. Ontbreekt ondertekening van één hunner, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. 

3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen bij te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 bedoelde bescheiden gedurende 10 jaren 
te bewaren.  

 
Artikel 19: 
Door de algemene vergadering wordt jaarlijks een kascontrole-commissie benoemd, die 
uit tenminste twee leden bestaat. Deze mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 
 
Artikel 20: 
Alle besluiten worden genomen en alle verkiezingen vinden plaats bij een gewone 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, tenzij bij wet, statuten of 
reglement een andere verhouding is aangegeven.  
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 21: 
Het huishoudelijk reglement, vastgesteld door de algemene ledenvergadering, bevat 
nadere bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van de leden, het verloop 
van de vergaderingen, alsmede het beheer en de inrichting van de vereniging. 
 
 

WIJZIGING 
Artikel 22: 

1. Wijziging van statuten en/of huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden met 
een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen op een 
geldig bijeengeroepen algemene ledenvergadering. 

2. De oproep tot een dergelijke vergadering bevat de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement zal worden 
voorgesteld.  

3. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot wijziging van de statuten en/of huishoudelijk reglement hebben 
gedaan, dragen er zorg voor, dat tenminste vijf dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe voor de leden geschikte plaats ter inzage ligt tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

 
 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
Artikel 23: 

1. Ontbinding van de vereniging vindt plaats in de gevallen bij de wet bepaald. 
2. Ontbinding van de vereniging door de algemene ledenvergadering kan uitsluitend 

plaatsvinden in een vergadering waarin tenminste tweederde van de 



stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigd en met een meerderheid van 
tweederde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging treedt het 
bestuur op. 

4. De bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

SLOTBEPALING 
Artikel 24: 
In alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement 
voorzien, of indien verschil van mening bestaat over toepassing daarvan, beslist het 
bestuur. Deze beslissing dient aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering te worden onderworpen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 
27 juni 1994, gehouden te Wierden. 
 
Aangepast versie is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 
12 juni 2006, gehouden te Wierden. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


