Rheko-statuten 2001, toelichting
Inleiding
De huidige statuten van de christelijke korfbalclub “Rheko” zijn van 19 juni 1985. Momenteel zijn
deze statuten deels verouderd. De voorgestelde gewijzigde statuten zullen de vorige statuten
vervangen op het moment dat de Algemene vergadering hiertoe besluit overeenkomstig artikel 21 van
de vorige statuten.
Hierna volgt de toelichting per artikel van de voorgestelde nieuwe statuten. Hierbij is onder andere
gebruik gemaakt van de modelstatuten van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond.
In deze toelichting worden de volgende afkortingen gebruikt:
 Statuten 2001: Rheko-statuten 2001 zoals voorgesteld;
 Statuten 1985: Rheko-statuten zoals opgesteld bij notariële akte van 19 juni 1985;
 Modelstatuten KNKV: Modelstatuten voor verenigingen aangesloten bij het Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond;
 Boek 2 BW: het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek;
 De vereniging: Christelijke Korfbalclub Rheko

ALGEMEEN
Artikel 1: Naam, vestigingsplaats
Het eerste en tweede lid geven de naam en de vestigingsgemeente aan van de vereniging. Dit zijn
volgens artikel 27 lid 4 onder a van boek 2 BW verplichte onderdelen van de statuten van een
vereniging.
Het derde lid geeft met de eerste zin aan, dat de vereniging alle rechtshandelingen kan verrichten voor
zover de wet of de statuten dat niet verder uitsluiten. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken is verplicht; het is gebruikelijk expliciet aan te geven dat dit ook is gebeurd.
Hoewel het noemen van de oprichtingsdatum niet verplicht is, is het vanwege de volledigheid in de
statuten opgenomen.
Artikel 2: Grondslag
De grondslag van de Statuten 1985 luidde: “de vereniging aanvaardt de Bijbel als Gods onfeilbaar
woord”. De in de Statuten 2001 opgenomen grondslag heeft drie hoofddoelstellingen:
1. het houden van aansluiting bij de oprichters door de christelijke normen en waarden expliciet
te noemen;
2. het aansluiten bij de huidige opvattingen in de samenleving, waarbij niet alleen de
christelijke, maar ook andere normen en waarden gerespecteerd worden;
3. het laten aansluiten van het taalgebruik bij het huidige taalgebruik.
Artikel 3: Doel
Artikel 27 lid 4 onder b van boek 2 BW verplicht verenigingen om het doel in de statuten te noemen.
Het uitsluiten van beroepskorfbal, de zogenaamde “amateurbepaling” van de Modelstatuten KNKV,
benadrukt het amateurkarakter van de vereniging.
Het vierde lid noemt de manieren waarop naar het doel gestreefd wordt. Hierdoor vinden de
activiteiten die georganiseerd worden allemaal hun grondslag rechtstreeks in de statuten.
Artikel 4: Boekjaar
Artikel 10a van boek 2 BW bepaalt, dat het boekjaar van een vereniging het kalenderjaar is, tenzij de
statuten anders bepalen. Het in dit artikel genoemde boekjaar komt overeen met het competitieseizoen
en is vanuit praktische overwegingen daarom het meest gangbare bij korfbalverenigingen.
Verenigingsorganen is bewust in meervoud gezet, omdat gedacht kan worden aan zowel het clubblad
als aan het wekelijkse info. Dit is bijvoorbeeld van belang voor artikel 19 lid 2 (bijeenroepen
algemene vergadering en aankondiging van de agenda daarvan).

Artikel 5: Onderdelen
Dit artikel maakt duidelijk dat er naast leden ook donateurs zijn. De formulering uit de Modelstatuten
KNKV, die aangeven dat de vereniging bestaat uit leden en donateurs, is niet overgenomen. Artikel 26
lid 1 boek 2 BW geeft namelijk expliciet aan, dat een vereniging alleen uit leden bestaat. Donateurs
maken dus formeel gezien geen onderdeel uit van de vereniging.

LEDEN
Artikel 6: Leden
Voor een goede ledenadministratie is het verenigingsregister van belang. Het derde lid is opgenomen
om strijd met de Wet persoonsregistraties te voorkomen. Het lid heeft als gevolg, dat algemene
gegevens uit het verenigingsregister, zoals de hoeveelheid leden of de gemiddelde leeftijd van de
leden, mogen worden verstrekt aan derden. Het voorkomt echter dat individuele gegevens van leden
aan derden kunnen worden verstrekt. Het genoemde onderscheid in het verenigingsregister is
opgenomen als aansluiting bij artikel 9 lid 4.
Artikel 7: Soorten leden
Het verschil in gewone leden en jeugdleden is gemaakt vanwege het stemrecht bij de algemene
vergadering (zie artikel 17 lid 2).
Artikel 8: Ereleden, leden van verdienste
Ereleden kunnen alleen door de algemene vergadering als zodanig worden verkozen, mits de
betreffende personen zijn voorgedragen door het bestuur. Een persoon hoeft niet per definitie lid te
zijn om tot erelid te kunnen worden verkozen.
Leden van verdienste kunnen door het bestuur worden aangewezen. Het bestuur kan alleen leden als
lid van verdienste aanwijzen. Omdat het bestuur kan besluiten bepaalde delen van
bestuursvergaderingen geheim te houden (zie artikel 27 lid 3), is expliciet bepaald dat het besluit tot
het aanwijzen van leden van verdienste altijd openbaar is. Opgemerkt wordt, dat de discussie die
binnen het bestuur voorafgegaan is aan de aanwijzing van een lid van verdienste wel buiten de
openbare notulen kan worden gehouden.
Het onderscheid in “buitengewoon bijzondere verdiensten” en “bijzondere verdiensten” is gemaakt om
het verschil in zwaarte tussen ereleden en leden van verdienste aan te geven.
Artikel 9: Toelating van leden
Met de stelling dat een ieder lid kan worden van de vereniging, wordt expliciet aangegeven, dat er
geen bijzondere vereisten zijn om lid te worden.
Dat het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en dat tegen een weigeringsbesluit beroep
openstaat bij de algemene vergadering, is bepaald in artikel 33 van boek 2 BW. De Statuten 1985
bepaalden dit in artikel 6. De statuten mogen van deze regeling afwijken, hetgeen gedaan is voor wat
betreft het beroep doen op de algemene vergadering.
Het aanmelden als lid van het KNKV is genoemd, aangezien artikel 9 lid 2 sub a van de statuten van
het KNKV zelf (dus niet de Modelstatuten) dit verlangen van de verenigingen die lid zijn van het
KNKV. Omdat iemand niet door een ander als lid van een vereniging kan worden opgegeven, zullen
degene die lid van Rheko wensen te worden, hiervan op de hoogte moeten worden gesteld.
Artikel 10: Einde lidmaatschap
De vier vormen van beëindiging van het lidmaatschap worden genoemd in artikel 35 lid 1 van boek 2
BW. Hiervan kunnen de statuten van een vereniging alleen afwijken door te bepalen dat na de dood
van een lid krachtens erfrecht het lidmaatschap wordt voortgezet. De Statuten 1985 noemde de vier
vormen van het einde van het lidmaatschap en de beschrijving van de verschillende wijzen van
opzegging in artikel 7. Ontzetting wordt ook wel royement genoemd; voor de duidelijkheid is hier
aangesloten bij de wettelijke terminologie.

Artikel 11: Opzegging door lid
Een opzeggingstermijn van vier weken moet volgens artikel 36 lid 1 van boek 2 BW in acht worden
genomen. Het instemmen met een andere opzeggingstermijn moet volgens artikel 36 lid 1 boek 2 BW
mogelijk zijn als de redelijkheid dat vereist.
De inhoud van het vierde lid, onmiddellijke opzegging, is beschreven in artikel 36 lid 3 en lid 4 van
boek 2 BW. De wet biedt de mogelijkheid om in de statuten te bepalen, dat besluiten tot verzwaring
van de financiële verplichtingen uit te sluiten van de redenen om tot onmiddellijke opzegging over te
gaan. Deze mogelijkheid is overgenomen om te voorkomen, dat in geval van bijvoorbeeld
contributieverhoging, leden tot onmiddellijke opzegging over kunnen gaan.
Artikel 12: Opzegging door vereniging
De mogelijkheid van opzegging door het bestuur namens de vereniging wordt geboden voor die
gevallen, waarin ontzetting een te zwaar middel is. Het tweede lid, niet voldoen aan financiële
verplichtingen, is hiervan het meest voor de hand liggende voorbeeld. Het ligt in de rede om als
waarschuwing eerst tot schorsing over te gaan.
Lid 3 is een algemene bepaling voor overige gevallen. Overigens bestaat deze algemene mogelijkheid
tot opzegging door het bestuur namens de vereniging volgens artikel 35 lid 2 van boek 2 BW ook
wanneer dit niet door de statuten wordt bepaald. De wet geeft niet de mogelijkheid om opzegging op
grond van deze algemene bevoegdheid te laten voorgaan door een schorsing.
Dat er beroep aangetekend kan worden als het bestuur besluit tot schorsing of opzegging van het
lidmaatschap is niet wettelijk verplicht. Het is opgenomen bij de algemene bepaling, omdat ook andere
voor een persoon vergelijkbare negatieve besluiten, zoals het niet toelaten als lid of ontzetting (artikel
9 en artikel 13), wel een beroepsmogelijkheid hebben. De financiële verplichtingen als lid zijn
dusdanig objectief bepaalbaar, dat in geval van het tweede lid geen beroepsmogelijkheid is
opgenomen.
Het zesde lid bepaalt, dat in geval van een schorsing alle functies binnen de vereniging vervallen. Dat
betekent, dat ook als de schorsing wordt beëindigd, het betreffende lid niet meer de functies heeft die
hij eventueel had. Om dezelfde functie(s) weer te krijgen, is een nieuwe aanwijzing of verkiezing
nodig. Het voorgaande is opgenomen, omdat verwacht kan worden, dat wanneer de schorsing van
iemand wordt beëindigd, het vanwege de reden van de schorsing onwenselijk kan zijn dat de
betreffende persoon automatisch dezelfde functie(s) als vóór de schorsing heeft.
Artikel 13: Ontzetting
Ontzetting is het zwaarste middel om het lidmaatschap te beëindigen. Het is voornamelijk bedoeld
voor die gevallen, waarin een lid door bepaalde gedragingen inbreuk maakt op de plichten die hij als
lid heeft.
Artikel 35 lid 4 boek 2 BW gaat ervan uit, dat beginsel door het bestuur tot ontzetting wordt besloten
en dat vervolgens beroep openstaat bij de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen. De
Modelstatuten KNKV kiezen ervoor, een besluit tot ontzetting door de algemene vergadering te laten
nemen op voordracht van het bestuur. Daarnaast wordt bepaald, dat in overeenstemming met artikel 38
boek 2 BW beroep kan worden aangetekend tegen het bestuursbesluit om te schorsen. Genoemd
artikel van het BW gaat echter over het geval, dat het bestuur besluit tot ontzetting, waarna het lid
automatisch is geschorst.
Los van voorgaande is het onwenselijk om de gehele algemene vergadering te laten besluiten over de
ontzetting; vandaar dat dit door het bestuur kan gebeuren en bij het beroep op de algemene
vergadering van de door de wet aangeboden mogelijkheid om hiervan af te wijken gebruik is gemaakt
in het vierde lid.
Het vijfde lid sluit aan bij het zesde lid van artikel 12.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN EN DONATEURS
Artikel 14: Passief kiesrecht
De Statuten 1985 sloten geen leden uit van het passief kiesrecht, terwijl de Modelstatuten KNKV
alleen minderjarige leden een bestuursfunctie ontzegd. Gezien de verantwoordelijkheden en de

beperking om rechtshandelingen te verrichten (op grond van artikel 234 boek 1 BW) zijn in de
Statuten 2001 de minderjarigen ook genoemd. Daarnaast is het criterium van niet geschorst zijn
opgenomen vanwege praktische redenen. Tenslotte is handelingsbekwaamheid als criterium
opgenomen, omdat handelingsonbekwamen (zoals onder curatele gestelde personen) geen
rechtshandelingen mogen verrichten.
Vanwege de aard van de werkzaamheden van de kascontrolecommissie en de beroepscommissie zijn
in de Statuten 2001 aan leden van deze commissies dezelfde randvoorwaarden gesteld.
Artikel 15: Plichten van de leden
Artikel 27 lid 4 sub c van boek 2 BW geeft aan, dat de statuten moeten bepalen wat de plichten van de
leden zijn. Het verschil met de Modelstatuten KNKV is, dat de Statuten 2001 geen opkomstplicht van
de algemene vergadering kennen.
Voor bijzondere gevallen is het derde lid opgenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
leden met een zeer kleine financiële draagkracht.
Besluiten “krachtens het bestuur” zijn bijvoorbeeld besluiten die genomen worden door een commissie
die door het bestuur is gevormd.
De Modelstatuten KNKV noemen ook de rechten van leden in de statuten. Om juridische en
praktische redenen (rechten in statuten kunnen daadwerkelijk afgedwongen worden; het is moeilijk
een onderscheid te maken van rechten die wel en die niet in de statuten zouden thuishoren) zijn de
rechten van leden niet in de Statuten 2001 genoemd.
Artikel 16: Donateurs
Donateurs worden niet in de wet genoemd. Hoewel de Statuten 1985 in artikel 5 bepaalden, dat de
algemene vergadering het minimumbedrag vaststelt, is het gebruikelijk het bestuur deze bevoegdheid
te geven. Bij het tweede lid is ten opzichte van de Modelstatuten van de KNKV de
uitzonderingsbepaling toegevoegd voor bijzondere gevallen.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Algemene vergadering
De term “algemene vergadering” is de wettelijke term en wordt ook gebruikt in statuten. In de praktijk
wordt meestal gesproken van “algemene ledenvergadering”.
Dat geschorste leden geen toegang hebben tot de algemene vergadering, volgt uit artikel 38 lid 1 boek
2 BW. Ditzelfde artikellid bepaalt, dat wanneer de algemene vergadering een besluit tot schorsing
behandelt, het betreffende geschorste lid wel toegang heeft. Omdat de Statuten 2001 in artikel 29
bepalen, dat dergelijke besluiten in een aparte commissie worden behandeld, hoeft deze uitzondering
niet te worden opgenomen.
De statuten mogen bepalen, dat alle leden (ook de minderjarige) actief stemrecht hebben binnen de
algemene vergadering. Als de statuten hierover niets bepalen, mogen de wettelijke vertegenwoordigers
van minderjarige leden een stem van uitbrengen.
In combinatie met artikel 7 is in de Statuten 2001 gekozen voor de leeftijd van 12 jaar vanaf wanneer
leden zelf hun stem mogen uitbrengen. Dat de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden stemmen
mogen uitbrengen, heeft als positief effect, dat de band tussen ouders van jeugdleden en de vereniging
kan groeien. Overigens bepaalden de Statuten 1985 in artikel 17, dat ieder lid zelf een stem mocht
uitbrengen, terwijl de Modelstatuten KNKV bepalen, dat jeugdleden geen stem hebben.
Artikel 18: Bevoegdheden algemene vergadering
Het eerste lid vloeit direct voort uit artikel 40 lid 1 van boek 2 BW. Het tweede lid is opgenomen, om
duidelijk te maken dat de hoofdlijnen van het beleid door de algemene vergaderingen moeten worden
bepaald. Het concretiseren van beleid of op meer gedetailleerde punten beleid voeren is primair een
taak van het bestuur.

Artikel 19: Bijeenroepen
Hoewel de Statuten 1985 en de Modelstatuten KNKV geen regeling hierover bevatten, is in lid 1
aangegeven wanneer een algemene vergadering bijeen wordt geroepen. De reden hiervoor is, dat dit
onderdeel uitmaakt van de verplichting op grond van artikel 27 lid 4 sub d van boek 2 BW om in de
statuten aan te geven op welke wijze een algemene vergadering bijeen wordt geroepen.
Lid 1 sub d is, op het aantal van tien leden na, geregeld in artikel 41 lid 2 boek 2 BW. Hiervan mogen
de statuten niet afwijken.
Anders dan in de Modelstatuten KNKV is in lid 2 voor de gevallen van lid 1 sub d een termijn van
twee weken genoemd. Dit is gedaan, omdat met een termijn van vier weken niet voldaan kan worden
aan de wettelijke plicht die in lid 1 sub d is opgenomen.
Lid 3 is, voor zover het betreft de verplichting van lid 1 sub a, overgenomen van artikel 48 lid 1 boek
2 BW. Volgens dit wetsartikel kan de verplichting van lid 1 sub a voor de rechter worden
afgedwongen door ieder afzonderlijk lid, ongeacht wat de statuten bepalen.
Het vierde lid is een (niet letterlijke) weergave van artikel 41 lid 3 boek 2 BW, een regeling waarvan
de statuten niet mogen afwijken. Het enige verschil is, dat in plaats van in een dagblad ook in een
verenigingsorgaan de aankondiging geplaatst kan worden.
Artikel 20: Vergadering betreffende het boekjaar
Dit artikel beslaat voor het grootste deel dwingend recht zoals dat is aangegeven in artikel 48 lid 1 en
lid 2 van boek 2 BW. De in dit artikel bedoelde vergadering wordt ook wel “jaarvergadering”
genoemd. Verkiezingen en de begroting voor het volgende boekjaar zijn de enige twee onderdelen die
niet wettelijk zijn voorgeschreven. Deze twee zijn echter wel gebruikelijk om tijdens de
jaarvergadering te behandelen.
Artikel 21: Voorzitter, notulist
Van de in dit artikel beschreven taakverdeling gaat artikel 38 lid 2 van boek 2 BW uit.
Artikel 22: Quorum
Een quorum hoeft niet te worden opgenomen, maar is in de Statuten 2001 opgenomen om te
voorkomen, dat een klein aantal leden ingrijpende beslissingen kan nemen.
Artikel 23: Stemmen personen
Het is gebruikelijk een stemming over personen schriftelijk te laten plaatsvinden. In artikel 19
bepaalden de Statuten 1985 ook dat uiteindelijk het lot beslist over de verkiezing van personen.
Artikel 24: Stemmen andere zaken
Uitgangspunt is dat stemmingen mondeling plaatsvinden (hieronder wordt onder andere verstaan
handopsteken, maar het kan ook inhouden dat ieder aanwezig stemgerechtigd lid zijn voorkeur
uitspreekt waarbij de voorzitter turft).

BESTUUR
Artikel 25: Samenstelling bestuur
Op grond van artikel 15 lid 2 Statuten 2001 kunnen alleen niet geschorste leden die meerderjarig en
handelingsbekwaam zijn lid zijn van het bestuur. Een verschil met de Statuten 1985 is, dat niet-leden
geen lid van het bestuur kunnen zijn. Dit is gedaan om de band met de vereniging te waarborgen.
Om de bestuurstaken te ontlasten, bieden de Statuten 2001 de mogelijkheid om functies door twee
personen te laten uitoefenen. Het vierde lid is opgenomen om juridische complicaties te voorkomen.
Het is alleen onder bijzondere omstandigheden van belang, zoals bij rechtshandelingen, het voorzitten
van de algemene vergadering, etcetera.

Artikel 26: Verkiezing bestuursleden
Het systeem van bindende voordrachten bestond ook in de Statuten 1985, in artikel 11. Het ontnemen
van het bindende karakter aan een voordracht moet volgens artikel 37 lid 4 boek 2 BW mogelijk zijn
tijdens de algemene vergadering.
Een procedure na tussentijds aftreden door bestuursleden was niet opgenomen in de Statuten 1985. De
hier opgenomen regeling komt nagenoeg overeen met de regeling van artikel 20 lid 2 Modelstatuten
KNKV. De regeling van het KNKV is aangevuld met de regeling, dat een bestuurder die bedankt
aanblijft als bestuurslid totdat hij verantwoording voor de algemene vergadering heeft afgelegd. Een
ontsnappingsclausule is opgenomen voor bijzondere gevallen (denk bijvoorbeeld aan ernstige ziekte).
De procedure voor schorsing en ontslag van bestuursleden is niet opgenomen in de Modelstatuten
KNKV. De Statuten 1985 gaven de algemene vergadering zonder meer deze bevoegdheden zonder een
quorum op te nemen.
Artikel 27: Taken bestuur
Dit artikel is grotendeels niet wettelijk verplicht, maar komt voor een deel wel uit artikel 45 van boek
2 BW en de Modelstatuten KNKV. Tevens sluit het aan bij artikel 13 van de Statuten 1985. Het
geheim kunnen houden van delen van de notulen is opgenomen voor gevoelige onderwerpen die
besproken worden.

COMMISSIES
Artikel 28:Kascontrolecommissie
Wie voor verkiezing als lid van de kascontrolecommissie in aanmerking kunnen komen, is al bepaald
in artikel 14 lid 2. Dat de vereniging een kascontrolecommissie moet hebben is aangegeven in artikel
48 lid 2 boek 2 BW, evenals het onderzoek dat de kascontrolecommissie moet verrichten. Een
uitzondering hierop is de begroting voor het nieuwe boekjaar, welke wettelijk gezien niet hoeft te
worden onderzocht ( en ook niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering).
Artikel 29: Beroepscommissie
Tegen het besluit tot ontzetting moet beroep openstaan bij de gehele algemene vergadering, tenzij de
statuten dit aan een ander orgaan opdragen (artikel 35 lid 4 van boek 2 BW). Omdat het onwenselijk
is, dat in de zeer bijzondere gevallen, dat iemand beroep wil instellen tegen een besluit de gehele
algemene vergadering daarbij betrokken wordt, is in de Statuten 2001 gekozen voor de instelling van
een beroepscommissie. Een beroepscommissie en daarmee ook de in dit artikel beschreven procedure
komt niet voor in de Statuten 1985 of de Modelstatuten KNKV.
Artikel 30: Overige commissies
De Modelstatuten KNKV gaan ervan uit, dat alle commissies door de algemene vergadering worden
aangewezen. Omdat sommige taken typische bestuurstaken zijn, zou hiermee strijd met de wet en/of
de statuten kunnen ontstaan. De Statuten 2001 geven op grond van voorgaande zowel het bestuur als
de algemene vergadering de mogelijkheid om commissies in te stellen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 31: Huishoudelijk reglement
Omdat geen speciale meerderheid wordt vereist, kan het huishoudelijk reglement worden vastgesteld
en gewijzigd met een gewone meerderheid van de algemene vergadering. De Modelstatuten KNKV
(artikel 37) en de Statuten 1985 (artikel 23) bepalen, dat het huishoudelijk reglement eveneens niet in
strijd met de wet mag zijn. Gezien het overbodige karakter van deze zinsnede, is dit weggelaten.

WIJZIGEN STATUTEN, ONTBINDING, FUSIE
Artikel 32: Wijziging statuten
De procedure tot statutenwijziging is grotendeels overgenomen van de Statuten 1985 (artikel 21) en de
Modelstatuten KNKV (artikel 35). Een verschil is, dat het quorum hoger is dan in de Modelstatuten
KNKV en lager dan in de Statuten 1985. Het zevende lid vloeit direct voort uit artikel 43 lid 4 boek 2
BW.
Artikel 33: Ontbinding, fusie
De regeling van dit artikel is overgenomen van de Modelstatuten KNKV. De wet bepaalt in artikel 19
boek 2 BW, dat een vereniging eveneens ontbonden is als er geen leden meer zijn. Voor omzetting in
een andere rechtspersoon geeft de wet in artikel 18 boek 2 BW een zeer uitgebreide en omslachtige
procedure waarvan de statuten niet mogen afwijken. Vanuit praktisch oogpunt is deze regeling niet
overgenomen in de Statuten 2001.
Artikel 34: Intrekking, inwerkingtreding
Deze bepaling sluit aan bij artikel 21 lid 4 Statuten 1985.

