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STATUTEN 

 

NAAM, ZETEL en DOEL 

ARTIKEL 1 

a. De vereniging is genaamd Omnivereniging “Oefening Kweekt Vaardigheid”, werd opgericht 

op 1 januari 1970 en kent de afdelingen gymnastiek/turnen en ritmische 

gymnastiek/ritmische sportgymnastiek. 

b. De Omnivereniging “Oefening Kweekt Vaardigheid” wordt hierna verder genoemd “de 

vereniging”. 

c. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Harmelen. 

d. Het verenigingsjaar loopt van augustus tot augustus. Het boekjaar loopt van januari tot 

januari. 

e. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

f. De vereniging is met haar afdelingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 

Bond en haar leden zijn verplicht dit lidmaatschap te aanvaarden. 

 

ARTIKEL 2 

De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke opvoeding als één der aspekten van de kultuur te 

bevorderen en de sportbeoefening, in het bijzonder de gymnastiek en het turnen te stimuleren. 

 

MIDDELEN 

ARTIKEL 3 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen, het geven van lessen, het 

eventueel deelnemen aan wedstrijden en voorts door andere wettige middelen, welke voor het doel 

bevorderlijk kunnen zijn. 

 

LEDEN 

ARTIKEL 4 

a. De vereniging bestaat uit: 

- leden, te weten jeugdleden en seniorleden; 

- ereleden; 

- donateurs. 
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b. Leden zijn natuurlijke personen, die periodiek een door de algemene vergadering 

vastgestelde kontributie betalen. 

Seniorleden zijn personen die zestien jaar of ouder zijn. 

Jeugdleden zijn personen die de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben. 

De leden verplichten zich de voorschriften van het huishoudelijk reglement na te komen. 

c. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben 

gemaakt. 

De rechten en plichten van de ereleden worden bij huishoudelijk reglement geregeld. 

d. Donateurs zijn personen, die periodiek met een bijdrage de verenigingsfinanciën steunen. 

De minimumbijdrage wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.  

De rechten en plichten van donateurs worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 

 

WIJZE VAN LID WORDEN 

ARTIKEL 5 

Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur, dit met uitzondering van het 

erelidmaatschap. Minderjarigen behoeven schriftelijke toestemming van hun wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Het bestuur beslist over toelating. 

Het erelidmaatschap wordt verkregen door een besluit op voordracht van het bestuur door de 

Algemene Vergadering, hetwelk met twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen 

wordt genomen. 

 

EINDIGEN VAN LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 6 

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. Schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur. 

b. Opzegging door het bestuur namens de vereniging, dit kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, 

alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap 

te laten voortduren. 

c. Royement, hetgeen alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de verenging op onredelijke 

wijze benadeelt.  

De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaven van redenen, in 

kennis gesteld en kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in 

beroep gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende het beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. 

d. Overlijden van het lid. 
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Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel verschuldigd.  

Het bestuur kan evenwel dispensatie verlenen. 

 

GELDMIDDELEN 

ARTIKEL 7 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: kontributies, subsidies, donaties, schenkingen en 

andere wettige baten. De wijze en tijd van de kontributie-betaling worden geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

 

ARTIKEL 8 

a. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten 

van alle rechtshandelingen, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering.  

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in- en buiten rechte en is bevoegd daartoe één 

of meer bestuurders, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, hetzij tezamen met een of meer 

anderen te machtigen. 

b. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen van achttien jaar en ouder. In het bestuur 

hebben voorzitter, een secretaris en een penningmeester zitting, alsmede twee leden. 

c. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering uit de leden of uit derden, 

voorgedragen door het bestuur. 

d. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Dit wordt met een rooster 

geregeld. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

e. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

1. Bedanken; 

2. Royement; 

3. Overlijden; 

4. Periodiek aftreden. 

f. Bij tussentijds aftreden kan het bestuur voorlopig in de vacature iemand anders aanstellen. 

Bij de eerstvolgende Algemene Vergadering kan deze functie bekrachtigd worden. Het 

nieuwe bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 

g. Bij het aftreden van het volledige bestuur is de secretaris verplicht binnen twee weken een 

Algemene Vergadering uit te schrijven.  

De bestuursleden zijn verplicht in functie te blijven tot er een nieuw bestuur is gekozen. 

h. Het bestuur kan zich laten bijstaan door personen of commissies die door het bestuur 

worden ingesteld voor het behartigen van bepaalde zaken. Zij zijn verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. De werkwijze en de bevoegdheden van hen worden geregeld 

in het huishoudelijk reglement. 

i. Bij huishoudelijk reglement worden naderen regelen aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur gegeven. 
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ALGEMENE VERGADERINGEN 

ARTIKEL 9 

a. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt, 

voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene 

Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering 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 op de wijze waarop het bestuur de Algemene 

Vergadering bijeen roept. 

b. Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering geschiedt door middel van het 

verenigingsorgaan dat aan alle leden ter hand gesteld dient te worden of door in het 

plaatselijk weekblad een artikeltje te laten opnemen. 

c. Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een Algemene Vergadering 

gehouden, in welke vergadering het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en onder overlegging 

van de nodige bescheiden rekening en verantwoording doet van zijn in het afgelopen jaar 

gevoerd beleid. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van 

tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur welke commissie de 

rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en verslag uitbrengt aan de 

Algemene Vergadering. 

d. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben 

daarin één stem. Jeugdleden kunnen hun stem laten uitbrengen door hun wettelijk 

vertegenwoordiger. 

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

ARTIKEL 10 

a. De statuten kunnen alleen gewijzigd worden door een besluit van een Algemene Vergadering 

waartoe is opgeroepen met de mededelingen dat aldaar een wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt 

tenminste zeven dagen. 

b. Zij die de oproeping tot een Algemene Vergadering hebben gedaan moeten tenminste vijf 

dagen vóór 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 wordt gehouden. Bovendien wordt het voorstel 

tenminste één maand voor de dag waarop de voorstellen in de Algemene Vergadering zullen 

worden behandeld ter kennis van de leden gebracht. 

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van 

het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking 

dan, nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek 

afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de kamer 

van koophandel en fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft. 
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ONTBINDING 

 

ARTIKEL 11 

a. Een besluit tot ontbinding kan genomen worden door de Algemene Vergadering. Het 

bepaalde in de leden a en b van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. 

b. Een besluit tot ontbinding wordt genomen met tenminste twee/derde van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit vereiste aantal leden niet aanwezig of 

vertegenwoordigd is, wordt de beslissing omtrent de ontbinding verdaagd tot een 

volgende vergadering, welke binnen één maand dient te worden gehouden. In deze 

vergadering kan het besluit tot ontbinding worden genomen ongeacht het aantal 

aanwezige leden, doch met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen. 

c. In een Algemene Vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt tevens met 

een volstrekte meerderheid der stemmen een besluit der stemmen genomen omtrent de 

beschikking over het eventueel batig saldo en de overige bezittingen van de vereniging, 

met inachtneming van de doelstelling van de vereniging. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 12 

De verdere bepaling de vereniging betreffende, worden geregeld in het Huishoudelijk 

Reglement, dat moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Dat reglement 

mag niet in strijd zijn met de statuten. 

 

SLOTBEPALING 

ARTIKEL 13 

In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur. 

 

 

 

 

 


