
S T A T U T E N 
  
Artikel 1. Naam, zetel en duur 
1. De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Drop Shot". 
2. Zij is gevestigd te ’sGravenhage. 
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4. Zij werd opgericht op één oktober negentienhonderd zeven en veertig. 
  
Artikel 2. Verenigingsjaar 
Het verenigingsjaar/boekjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus. 
  
Artikel 3. Doel 

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van de sport in het algemeen met uitzondering van de 
beroepssport, mede als middel tot sport in bevordering van de lichamelijke ontwikkeling en van de 
karaktervorming. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. het lidmaatschap van de Nederlandse Badminton Bond. 

b. deel te nemen aan de door de Nederlandse Badminton Bond georganiseerde of goedgekeurde 
competities en seriewedstrijden. 

c. wedstrijden te (doen) houden; 
d. evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren;  
e. de nodige accommodatie aan te bieden.  

   
Artikel 4. Leden 
De vereniging bestaat uit:    

a. gewone leden;  
Gewone leden, zijn zij, die de verschuldigde contributiegelden hebben voldaan. 
b. administratieve leden; 

Administratieve leden, zijn zij die in verband met door het bestuur te beoordelen omstandigheden niet actief 
aan de badmintonsport deelnemen, doch niettemin tegen een gereduceerde jaarlijkse contributie lid van de 
vereniging kunnen zijn. 

3. leden van verdienste; 
4. ereleden;    

Leden van verdienste en ereleden kunnen op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, op 
voordracht van het bestuur of op een met reden omkleed schriftelijk voorstel van tenminste vijf leden 
worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige 
stemmen. 

5. donateurs; 
Donateurs, zijn zij, die de vereniging geldelijk steunen, zonder aanspraak te maken op het lidmaatschap. 

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het 
Huishoudelijk Reglement zijn toegekend of opgelegd.    

Artikel 5. Lidmaatschap 
Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij het bestuur. Het bestuur beslist 
binnen veertien dagen over de toelating. Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur 
staat geen beroep open. 
  
Artikel 6. Rechten en plichten van de leden 
1. Elk lid heeft onder meer de volgende plichten:    

a. Lid te zijn van de Nederlandse Badminton Bond;   
De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als lid aan te melden bij de bond; het bestuur 

draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften 
van de bond 
b. Zich als waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de statuten en het 

Huishoudelijk Reglement en de besluiten en de aanwijzingen van de bevoegde organen van de 
vereniging na te leven. 
c. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de bond, 

alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van 
handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van 
de vereniging en de bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld. 
d. Het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het 



normale gebruiksrisico, eventueel te vergoeden. 
2. De rechten en plichten van de leden kunnen nader worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 
3. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen, kunnen door de verenigingen slechts verplichtingen aan 
de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. 

  
Artikel 7. Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributie van de leden; 
b. ontvangsten uit wedstrijden; 
c. andere inkomsten. 

  
Artikel 8. Contributie 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, waaronder de bijdragen aan de 
Nederlandse Badminton Bond en eenmalig het entreegeld, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal 
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die verschillende bedragen betalen. 

2. Ereleden zijn vrijgesteld tot het betalen van contributie. 
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het 
gehele jaar verschuldigd. 

  
Artikel 9. Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging 
niet nakomt, als ook wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 
d. door ontzetting. 

Deze kan alleen 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. 
Het bestuur is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden, of na 
opzegging van het lidmaatschap van de vereniging namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op 
te zeggen; de vereniging draagt zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter 
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd  indien van 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 niet voor het lidmaatschap bedanken, indien geldelijke verplichtingen worden verzwaard. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkenen 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. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet, is de vereniging reeds op die grond verplicht om 
na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de 
vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement tot onmiddellijke 
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan. 

  
Artikel 10. Bestuur 
1.  het bestuur bestaat uit tenminste drie meederjarige leden, te weten: 

a. de voorzitter, 
b. de secretaris, 

c. de penningmeester,  
die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.   



Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. 
3. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. 

  
Artikel 11. Benoeming 
1. De bestuursverkiezing heeft plaats op de jaarlijkse algemene vergadering.  
Jaarlijks, minstens zeven dagen voor de algemene vergadering nodigt het bestuur de leden uit kandidaten te stellen 
voor de volgens rooster vrijkomende bestuursfunctie(s) en eventuele commissiefunctie(s).  
Het zittende bestuur is voorzover de aftredende functionaris(sen) zijn (hun) functie(s) niet wenst (wensen) te 
continueren gerechtigd kandidaten te stellen. 
2. Kandidaten kunnen schriftelijk tot voor het begin van de desbetreffende 
vergadering bij het bestuur worden opgegeven. 
  
Artikel 12. Tussentijds aftreden   
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid moet het bestuur onmiddellijk na aftreden in 
de ontstane vacature voorlopig voorzien. De aldus optredende functionaris moet de 
eerstvolgende algemene vergadering zijn mandaat weer ter beschikking stellen. 
De vergadering kan echter zijn benoeming bij gewone meerderheid van stemmen 
bekrachtigen. Het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden blijft zonder 
uitzondering van kracht.    
  
Artikel 13. Einde bestuurslidmaatschap    
1.  De voorzitter treedt jaarlijks af.    

2.  Van de andere bestuursleden treedt bij toerbeurt jaarlijks de helft af, echter met dien verstande dat de 
secretaris en de penningmeester niet gelijktijdig in hetzelfde verenigingsjaar aftreden.   
3. De aftredende bestuursleden blijven in functie tot en met de datum waarop de eerstvolgende algemene 
vergadering plaatsvindt; zij kunnen zich herkiesbaar stellen. 
4. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene 
vergadering 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.    

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:    
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging    
  b. door bedanken    
   
Artikel 14. Bestuurstaak    
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.    

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 
a. het bestuur; 
b. de voorzitter en secretaris tezamen.    

3. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering voor de wijze waarop het zijn taak 
uitoefent.    
4. het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot: 

a. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is 
begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend krediet;  
b. het aangaan van dadingen; 
c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met 

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, 
die geen uitstel kunnen lijden; 
d. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. De 

algemene vergadering kan het bestuur de in dit artikel omschreven goedkeuring in meer algemene zin vooruit 
geven, bijvoorbeeld als onderdeel van een door het bestuur gepresenteerd beleidsplan en/of begroting. Deze 
goedkeuring heeft werking voor een door de algemene vergadering te bepalen periode, doch maximaal één 
jaar.  
  
Artikel 15. Commissies 



Er is een kascontrolecommissie, terwijl voorts door het bestuur of bij besluit van de 
algemene vergadering commissies kunnen worden benoemd voor algemene of 
bijzondere doeleinden. De wijze van benoeming van de commissies en de taken ervan 
worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 
  
Artikel 16. Rekening en verantwoording 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. Het bestuur brengt  behoudens verlenging door de algemene vergadering  
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van een balans en 

een staat baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 
boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
3. De wijze van controle over de financiën en over de administratie van de vereniging worden in het Huishoudelijk 
Reglement geregeld door  middel van een kascontrolecommissie. 

  
Artikel 17. Algemene vergadering 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alleen bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 
statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering 
(jaarvergadering) worden gehouden. 

3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: 
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 
b. jaarverslag van de secretaris 
c. jaarverslag van de penningmeester 
d. verslag van de kascontrolecommissie 
e. décharge en verkiezing bestuursleden 
f. verkiezing leden van de kascontrolecommissie 
g. vaststellen van de contributies. 
h.  vaststellen van de begroting. 
i. rondvraag. 

4. De agendapunten e tot en met i kunnen ook behandeld worden in een tweede vergadering binnen het 
vergaderjaar, mits deze vergadering gehouden wordt uiterlijk één maand voor het einde van het lopende 
verenigingsjaar. 
5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt. 
  
Artikel 18. Aankondiging 
De aankondiging van de datum waarop en de plaats waar een algemene vergadering 
wordt gehouden, dient tenminste veertien dagen tevoren te geschieden door middel van 
een convocatie aan alle leden, onder gelijktijdige vermelding van de agenda. In geval het 
de jaarlijkse algemene vergadering betreft gaat de convocatie vergezeld van de jaarver` 
slagen van de secretaris en van de penningmeester. 
  
Artikel 19. Buitengewone algemene vergadering 
Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op verlangen van de 
meerderheid van het bestuur of op schriftelijke aanvraag van tenminste tien procent van 
het aantal stemgerechtigde leden. In beide gevallen moet de vergadering binnen vier 
weken na het desbetreffende bestuursbesluit respectievelijk de aanvraag plaatsvinden. 
De kennisgeving hiervan zal op dezelfde wijze geschieden als is vastgelegd in artikel 18. 
  
Artikel 20. Termijn 
Indien het bestuur in gebreke blijft binnen veertien dagen te voldoen aan de in het vorige 
artikel bedoelde schriftelijke aanvraag, zijn de initiatiefnemers gerechtigd zelf tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering over te gaan. Daarbij dienen waar 
mogelijk de bepalingen van de statuten en het reglement te worden aangehouden. 
  
Artikel 21. Toegang en stemrecht 
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen 



toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Alle leden hebben één 
stem. Alle ter vergadering aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen. 
  
Artikel 22. Voorzitterschap 
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. 
  
Artikel 23. Stemming en besluitvorming 
Stemming en besluitvorming worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 
  
Artikel 24. Statutenwijziging 
1. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts aangebracht worden op een algemene vergadering bij meerderheid 
van tweederde der uitgebrachte geldige stemmen. 
Voorstellen tot herziening moeten tenminste één maand voor de desbetreffende 
vergadering bij de secretaris zijn ingediend. Deze voorstellen moeten door tenminste 
twintig leden ondertekend zijn. Ook het bestuur kan een voorstel indienen. Het bestuur is 
verplicht de voorgestelde veranderingen, hetzij per rondschrijven, hetzij anderszins aan 
de leden bekend te maken en wel tenminste tien dagen voor de desbetreffende 
algemene vergadering. 
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering 
waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, 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 of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met 
een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
3. Iedere bestuurder is gemachtigd om op te treden ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, waaronder het 
bij notariële akte constateren van de statutenwijziging. 
  
Artikel 25. Ontbinding 
De vereniging kan alleen worden ontbonden in een speciaal daartoe bijeengeroepen 
vergadering, wanneer tenminste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig is en 
tenminste twee/derde der aanwezige stemgerechtigde leden zich voor 
ontbinding verklaart. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen vier 
weken een tweede algemene vergadering gehouden waarin ongeacht het aantal 
aanwezigen, het besluit tot ontbinding kan worden genomen door tenminste twee/derde van de aanwezige 
stemgerechtigden. Indien in een zodanige vergadering tot ontbinding wordt besloten, zal in diezelfde vergadering de 
wijze van liquidatie worden vastgesteld met 
inachtneming van artikel 23 e.v. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
  
Artikel 26. Huishoudelijk Reglement 

1. De algemene vergadering stelt het Huishoudelijk Reglement vast 
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch 
met de statuten. 

  
Artikel 27. Slotbepalingen 
In alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorziet; beslist het 
bestuur. 
  
  
Utrecht, 14 oktober 2005      Notaris Mr. K.H.J. Flink 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


