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STATUTEN 

Naam en zetel.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De vereniging draagt de naam: Koninklijke Scherpschutters -Vereniging “Rotterdam”----- 

en is gevestigd te Rotterdam.------------------------------------------------------------------------------

Doel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De vereniging heeft tot doel het geven van gelegenheid tot en de beoefening van de schiet-----

sport in de ruimste zin, met inachtneming van de daarbij voor de Koninklijke Nederlandse----

Schutters Associatie geldende reglementen.-------------------------------------------------------------

Lidmaatschap.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De vereniging kent: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a.  gewone leden, hierna “leden” te noemen;------------------------------------------------------------

b.  ereleden;--------------------------------------------------------------------------------------------------

c.  leden van verdienste;------------------------------------------------------------------------------------ 

d.  gezinsleden;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

e.  studentenleden;------------------------------------------------------------------------------------------- 

f.  juniorleden;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

g.  aspirant-leden;------------------------------------------------------------------------------------------- 

h.  donateurs.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 4.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.--------------------- 

2.  Over toelating wordt beslist door de leden door middel van een door het bestuur te regelen-  

     ballotage.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Toelating tot het lidmaatschap kan slechts plaatshebben, indien ten minste twee keer is-----    

     geballoteerd en indien ter beoordeling van het bestuur:-------------------------------------------- 

     a. de te balloteren persoon voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en niet te--------- 

         rangschikken valt onder de uitgeslotenen als vermeld in lid 4 van dit artikel;--------------- 

     b. de te balloteren persoon niet in het lopende of onmiddellijk daaraan voorafgaande--------  

         kalenderjaar ten gevolge van de ballotage voor het lidmaatschap van de vereniging is----      

         afgewezen.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Als lid kunnen niet worden toegelaten:--------------------------------------------------------------- 

     a. zij, waartegen toelating, naar het oordeel van het bestuur, op grond van hun verleden----- 

         ernstig bezwaar bestaat;----------------------------------------------------------------------------- 

     b. wanneer bij de ballotage geen unanieme stemmen voor toelating worden uitgebracht;---- 

     c. zij, waartegen toelating tien (10) leden gegronde bezwaren hebben, die niet in strijd zijn-      

         met enige wet- en regelgeving en deze vóórdat de ballotage plaatsvindt schriftelijk aan--  

         het bestuur hebben kenbaar gemaakt.-------------------------------------------------------------- 

5.  Uitsluitend het bestuur is belast met de bepaling van de wijze van uitvoering van de---------     

     ballotage. Tegen beslissingen van het bestuur, genomen op grond van het bepaalde in lid 4- 

     van dit artikel, bestaat geen beroep op de algemene vergadering.-------------------------------- 

Artikel 5.------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1.  Als gezinslid worden beschouwd, zij die met een ander (aspirant-)lid van de vereniging---- 

     samenwonen.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Als studentenlid worden beschouwd, zij die thuis wonen en nog niet de vierentwintigjarige  

     leeftijd hebben bereikt.--------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Als juniorlid worden beschouwd, zij die nog niet de eenentwintigjarige leeftijd hebben-----  

     bereikt.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.  Als aspirant-lid kunnen onder door het bestuur te stellen voorwaarden worden toegelaten,--     

     zij die zich schriftelijk voor het lidmaatschap hebben opgegeven, doch slechts gedurende--     

     hun ballotageperiode.----------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Een aspirant-lid wordt met terugwerkende kracht het lidmaatschap verleend indien aan de- 

     voorwaarden gesteld in lid 3a van artikel 4 wordt voldaan.--------------------------------------- 

6.  Als donateur kunnen door het bestuur worden toegelaten, zij die ten minste een jaar lid-----  

     zijn geweest en zich bereid verklaren de vereniging geldelijk te steunen met een door het--- 

     bestuur vast te stellen minimum jaarlijkse bijdrage.------------------------------------------------ 

Artikel 6.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  Ereleden zijn zij, die op grond van hun algemene of bijzondere verdiensten of op grond----    

     van hun prestaties voor de vereniging, daartoe op voorstel van het bestuur worden-----------  

     benoemd door de algemene vergadering met ten minste drie/vierde van de geldig------------  

     uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Leden van verdienste zijn zij, die op grond van hun langdurige verdiensten voor de----------  

     vereniging, daartoe op voorstel van het bestuur worden benoemd door de algemene---------  

     vergadering met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.------------------ 

Artikel 7. 

1. Leden, ereleden, leden van verdienste, gezins-, studentenleden alsmede junior-, aspirant- --- 

    leden en donateurs hebben alleen die rechten, die hun in de statuten of het huishoudelijk----     

    reglement of ingevolge genomen besluiten, gegrond op de statuten of het huishoudelijk-----  

    reglement, zijn toegekend; zij zullen de statuten en alle reglementen en besluiten, gegrond--  

    op de statuten of het huishoudelijk reglement gemaakt en genomen, moeten eerbiedigen en-  

    naleven. De statuten kunnen aan leden, ereleden, leden van verdienste, gezins-,---------------    

    studenten-, junior- en aspirant-leden verplichtingen opleggen.------------------------------------ 

2. Het bestuur kan hen, die onder artikel 3 lid a tot en met g worden genoemd, een maatregel-- 

    opleggen en van donateurs het donateurschap beëindigen.----------------------------------------- 

Artikel 8. 

1.  Conform het bepaalde in artikel 35 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek eindigt het----- 

     lidmaatschap:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     a. door overlijden;--------------------------------------------------------------------------------------- 

     b. door opzegging bij aangetekend schrijven aan de secretaris ten minste een maand voor-- 

         het einde van het verenigingsjaar;------------------------------------------------------------------ 

     c. door opzegging door het bestuur van de vereniging, wanneer een lid heeft opgehouden-- 

         aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook-------  

         wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te--  

         laten voortduren;-------------------------------------------------------------------------------------- 

     d. door ontzetting, welke alleen kan geschieden bij besluit van een algemene (mede)-------- 

         daartoe belegde vergadering met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte-------     

         stemmen; aan de betrokkene wordt hiervan schriftelijke mededeling gedaan. Ontzetting-  

         kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of  

         besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.----

2.  Hangende een mogelijke ontzetting is het bestuur bevoegd de betrokkene te schorsen------- 

     voor de tijd die verstrijkt tot een algemene vergadering bijeen wordt geroepen om----------- 

     (mede) over een ontzetting te besluiten en die een maximum periode van drie maanden----- 

     niet te boven mag gaan.--------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Degene, van wie het lidmaatschap is geëindigd of die is geschorst, verliest daardoor, en----  

     in geval van schorsing voor de duur van de schorsing, alle rechten aan het lidmaatschap----        

     verbonden.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bestuur.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 9.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  Het bestuur bestaat ten minste uit drie (3) en ten hoogste negen (9) leden.--------------------- 

2.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.--------------------------------    

     De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de----- 

     secretaris of de penningmeester, dan wel aan de secretaris tezamen met de penningmeester. 

     Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te-----     

     besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of--------------- 

     bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de---------- 

     vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk  

     maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.------------------ 

     Het bestuur is voorts belast met de uitvoering van alle geldig genomen besluiten en met de 

     waarneming van de belangen van de vereniging.--------------------------------------------------- 

     Het bestuur beheert alle bezittingen van de vereniging.-------------------------------------------- 

     Het bestuur beslist in alle aangelegenheden, waarvan de beslissing niet uitdrukkelijk aan---  

     anderen is opgedragen. De dagelijkse leiding berust bij de voorzitter, de secretaris en de----  

     penningmeester;----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  De leden van het bestuur worden uit de leden van de vereniging gekozen door de algemene 

     vergadering. Voor iedere vacature maakt het bestuur een voordracht op, die in de------------ 

     oproepingsbrief voor de vergadering ter kennis wordt gebracht van de leden. Ten minste--- 

     tien (10) leden hebben het recht voor iedere vacature in het bestuur een kandidaat te---------  

     stellen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

     Deze kandidaatstelling moet schriftelijk aan de secretaris geschieden ten minste twee-------  

     dagen vóór de vergadering, waarin de verkiezing zal plaatshebben.----------------------------- 

4.  De voorzitter wordt door de algemene vergadering in die functie benoemd;-------------------   

     de overige bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.--------------- 

5.  Jaarlijks treden de voorzitter en twee van de bestuursleden volgens een door het bestuur op 

     te maken rooster af; allen zijn onmiddellijk herkiesbaar.------------------------------------------ 

6.  Bij tussentijds ontstane vacatures treedt het nieuw gekozen bestuurslid in de plaats die het- 

     afgetreden lid op het rooster innam;------------------------------------------------------------------  

     het bestuur blijft, zolang het onvoltallig mocht zijn, niettemin handelingsbevoegd.---------- 

7.  De algemene vergadering kan te allen tijde tot schorsing of ontslag van één of meer--------- 

     bestuursleden beslissen. In geval van schorsing dient binnen drie maanden daarna tot------- 

     ontslag van de desbetreffende bestuurder worden besloten door de algemene vergadering--    

     bij gebreke waarvan de schorsing is opgeheven.---------------------------------------------------- 

Geldmiddelen.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 10.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De geldmiddelen bestaan uit entreegelden, contributies, boetes, retributies, erfstellingen,------- 

legaten, geschenken en andere baten.-------------------------------------------------------------------- 

Vereniging.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.--------------------------------------------------  

Vergaderingen.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 12.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Alle vergaderingen worden te Rotterdam gehouden.----------------------------------------------- 

2.  Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en verder zo vaak één van de--------  

     bestuursleden dit verlangt; de wijze en termijnen van oproeping worden door de secretaris-  

     bepaald;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.  De voorzitter en bij diens afwezigheid de secretaris leidt alle vergaderingen en regelt------- 

     de orde van de werkzaamheden;---------------------------------------------------------------------- 

     bij afwezigheid van de voorzitter en de secretaris voorziet de vergadering zelf in het-------- 

     voorzitterschap.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.  De oproep voor een algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de----   

     leden, zoals die bij het bestuur bekend zijn. Het bestuur houdt een adressenlijst bij.---------- 

     Adreswijzigingen worden aan het bestuur door de hiervóór bedoelde personen--------------- 

     doorgegeven.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 13.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het bestuur neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen;-------------- 

blanco stemmen worden niet meegeteld;----------------------------------------------------------------  

bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd;---------------  

bij staking van stemmen over personen beslist het lot.------------------------------------------------- 

Artikel 14.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand maart,--       

     in welke vergadering:----------------------------------------------------------------------------------- 

     a. de secretaris verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar;--------------------------- 

     b. de penningmeester rekening en verantwoording doet over het afgelopen--------------------  

         verenigingsjaar;--------------------------------------------------------------------------------------- 

     c. de begroting voor het lopende jaar wordt vastgesteld;------------------------------------------ 

     d. de bestuursverkiezingen plaatsvinden;------------------------------------------------------------ 

     e. de contributie, de door aspirant-leden te betalen entreegelden, de huur en de borg van---- 

         de wapenkluizen van de vereniging en overige bijdragen worden vastgesteld. Het---------    

         bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervóór gemelde-----  

         financiële verplichtingen moeten zijn voldaan. Degene, van wie het lidmaatschap een---- 

         aanvang heeft genomen of is beëindigd, is over het jaar waarin de aanvang of het einde--     

         plaatsvindt, de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders---  

         besluit.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  In de vergadering als bedoeld in het vorige artikellid worden voorts de behaalde prijzen in- 

     de medaille- en andere wedstrijden uitgereikt en eventueel besluiten genomen over----------  

     voorstellen van de wedstrijdcommissie of het bestuur aangaande te houden wedstrijden.---- 

3.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten--  

     minste drie (3) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; jaarlijks treedt----  

     het eerst benoemde lid af. Het aftredende lid kan voor het eerst volgende verenigingsjaar---  

     niet worden herbenoemd. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van---   

     het bestuur, doet eventuele aanbevelingen en brengt verslag uit aan de algemene-------------  

     vergadering.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  De algemene vergadering benoemt een externe accountant, die jaarlijks de rekening en-----  

     verantwoording van het bestuur onderzoekt en die aan de algemene vergadering verslag----  

     van zijn bevindingen uitbrengt.------------------------------------------------------------------------ 

Artikel 15.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Het bestuur kan zo dikwijls het dit nodig acht buitengewone algemene vergaderingen------- 

     beleggen en het is gehouden dit binnen een maand te doen, indien ten minste tien procent--  

     van de stemgerechtigde leden (onverminderd het bepaalde in artikel 41 van Boek 2 van het  

     Burgerlijk Wetboek) daartoe schriftelijk het verzoek aan de secretaris doet onder opgave---  

     van de te behandelen onderwerpen. Geeft het bestuur aan zodanig verzoek geen gevolg,----  

     dan zijn de hiervóór bedoelde leden zelf bevoegd tot de oproeping van de verzochte---------  

     vergadering over te gaan.------------------------------------------------------------------------------- 
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2.  De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling----  

     aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping------   

     worden de te behandelen onderwerpen vermeld.---------------------------------------------------- 

Artikel 16.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd, tenzij de------- 

     vergadering tot een andere wijze van stemmen besluit. Stemming bij acclamatie is----------- 

     toegelaten wanneer niemand van de in de vergadering aanwezige leden zich daartegen------     

     verzet.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht----------  

     verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor slechts één (1)----  

     persoon als gevolmachtigde optreden.---------------------------------------------------------------- 

3.  Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte----- 

     meerderheid van de geldig in de vergadering uitgebrachte stemmen.---------------------------- 

4.  Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet geldig uitgebracht beschouwd- 

5.  Bij staking van stemmen over zaken wordt een nieuwe stemming gehouden; staken in dat-- 

     geval de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.----------------- 

6.  Behoudens hetgeen hieronder voor herstemmingen is bepaald, geschieden benoemingen bij  

     volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; verkrijgt bij een stemming----  

     niemand deze volstrekte meerderheid, dan heeft een tweede vrije stemming plaats;---------- 

     verkrijgt ook hierbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte---------  

     stemmen, dan heeft een herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede vrije stemming---  

     de hoogste twee stemmencijfers hebben behaald; deze herstemming heeft plaats bij---------        

     gewone meerderheid van stemmen;------------------------------------------------------------------- 

     in geval de stemmen dan staken, beslist het lot.----------------------------------------------------- 

Artikel 17.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tot de algemene vergaderingen hebben de leden, ereleden, leden van verdienste, gezins- ------

en studentenleden toegang;-------------------------------------------------------------------------------- 

het bestuur mag ook junior-, aspirant-leden en donateurs uitnodigen voor een gehele------------ 

vergadering of een gedeelte daarvan;--------------------------------------------------------------------- 

alleen de leden, ereleden, leden van verdienste, gezins- en studentenleden hebben het recht in- 

de vergadering het woord te voeren en daarin stem uit te brengen met dien verstande dat------- 

degene, voor wie het geen directe gevolgen heeft, geen stem kan uitbrengen aangaande-------- 

financiële zaken;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

de voorzitter kan aan junior-, aspirant-leden en donateurs het woord verlenen.-------------------- 

Huishoudelijk en Schietreglement.----------------------------------------------------------------------- 

Artikel 18.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Het huishoudelijk reglement, door het bestuur vast te stellen of te wijzigen, en het-----------  

     schietreglement door het bestuur tezamen met de wedstrijdcommissie vast te stellen of te--    

     wijzigen, mogen geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten; zij bepalen hetgeen  

     verdere regeling behoeft.------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Tien procent van de stemgerechtigde leden heeft de bevoegdheid schriftelijk wijzigingen---  

     in bedoelde reglementen te verzoeken, in welk geval de algemene vergadering met----------  

     volstrekte meerderheid van de geldig in de vergadering uitgebrachte stemmen zich over de  

     de voorgestelde wijzigingen dient uit te spreken binnen een maand na binnenkomst van het  

     het verzoek.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stichting tot instandhouding van Schietbanen te Rotterdam en Bestuursraad.--------------------- 

Artikel 19.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  De vereniging kent voornoemde stichting, die is opgericht bij notariële akte de dato---------      

     achtentwintig juni negentienhonderdachtenveertig, waarin de onroerende goederen----------     

     (opstallen en grond te Rotterdam) van de vereniging zijn ondergebracht en door een---------  

     stichtingsbestuur worden beheerd. De stichting kent een bestuursraad, die belast is met het- 

     toezicht op het stichtingsbestuur. De bestuursraad wordt door en uit leden van de------------      

     vereniging samengesteld en moet minimaal uit vijftien (15) leden bestaan.-------------------- 

2.  De vereniging heeft sinds één januari negentiennegenenzeventig met deze stichting een---- 

     overeenkomst gesloten, die een duur heeft van vijf jaar en die na afloop van deze periode-- 

     steeds een stilzwijgende verlenging heeft van vijf jaar. In deze overeenkomst is een aantal- 

     afspraken vastgelegd over het gebruiksrecht van het schietcomplex.----------------------------  

Statutenwijziging en Ontbinding.------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 20.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een--  

     besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging alleen worden----------  

     genomen door een algemene vergadering, waar zeven/achtste van het aantal leden,----------  

     ereleden, leden van verdienste, gezins- en studentenleden aanwezig is, en behoeft om------- 

     geldig te zijn een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig in de vergadering-------  

     uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Het hiervóór genoemde quorum van zeven/achtste van het aantal leden is niet vereist,------- 

     indien het een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding betreft, dat door het bestuur met 

     algemene stemmen is ingediend.---------------------------------------------------------------------- 

3.  Indien over een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding wegens het ontbreken-  

     van het vereiste quorum geen besluit kan worden genomen, zal binnen een maand een------ 

     algemene vergadering bijeen worden geroepen, teneinde het voorstel opnieuw in------------    

     behandeling te nemen. Op deze tweede vergadering kan een besluit tot wijziging van de--- 

     statuten of ontbinding worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van het-------  

     aantal geldig in de vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal van de in die----  

     vergadering aanwezige leden.------------------------------------------------------------------------- 

4.  Wijzigingen van de statuten treden eerst in werking, zodra hiervan een notariële akte is----- 

     opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de---  

     gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het in artikel 29 van Boek 2 van het--  

     Burgerlijk Wetboek bedoelde register.--------------------------------------------------------------- 

5.  Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie, tenzij de algemene vergadering---   

     anders mocht besluiten, door het bestuur.------------------------------------------------------------ 

6.  Het overschot van de liquidatierekening wordt, nadat de vereniging overeenkomstig-------- 

     artikel 23b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan haar verplichtingen heeft voldaan,- 

     uitgekeerd aan een door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, waarvan het-----  

     doel zo mogelijk met het doel van de vereniging in overeenstemming of daaraan verwant-- 

     is.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 21.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.---------------------------- 


