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VOORWOORD 

Richard van Noordenne 
 
Ik had gehoopt mijn voorwoord te kunnen starten met de woorden: “Wat was het een 
fantastisch jaar voor OKK”. Helaas heeft ook dit jaar het coronavirus met al zijn varianten roet 
in het eten gegooid. 
 
We eindigden het jaar met een lockdown, in het jaar 2021 werden we heen en weer 
geslingerd van maatregel naar maatregel, naar het weer sluiten van ons gebouw.  Dit vergt 
een hoop energie van een ieder die betrokken is bij de club. Zowel van alle lesgevers en 
vrijwilligers, maar natuurlijk ook van de leden die steeds maar weer moesten afwachten of 
hun les door kon gaan.   
  
Er is veel geklust in de periode dat we dicht waren, door zowel jong als iets ouder. De kantine 
heeft een nieuwe look gekregen en het leiderskamertje in de benedenzaal is flink opgeknapt. 
Ook zijn de puntjes op de “i” gezet in onze kleedkamers. Het verfwerk aan binnen- en 
buitenkant van het gebouw is aangepakt. 
 
Echt trots ben ik als voorzitter van deze club als ik zie hoe er door velen enorm zijn/haar best 
wordt gedaan om de club draaiende te houden. Zowel bestuur, als leiding, als vrijwilliger in 
welke vorm dan ook. We zijn en blijven een prachtige club met een prachtig gebouw dat we 
met elkaar moeten koesteren. Ik vind dat we vaker trots mogen kijken naar wat je als 
vrijwilliger presteert. Zeker in zo’n onzeker jaar waarin we ons telkens moesten blijven 
aanpassen. Laten we dat eens wat vaker tegen een ander zeggen, een compliment krijgen 
doet een mens goed.  
 
We zijn ontzettend blij met de leden die bij de club zijn gebleven ondanks de onzekere tijd. 
Lessen die niet door konden gaan tijdens lockdowns, coronatoegangsbewijzen en 
aangepaste lesroosters maakten het niet makkelijk. Helaas is ons ledental geslonken in 
2021, soms door maatregelen die ons als club werden opgelegd. We gaan er weer met z’n 
allen tegenaan om de club nog meer op de kaart te zetten in 2022 en de jaren daarna. 
Ook in 2021 konden er veel leuke activiteiten niet doorgaan. En ik spreek opnieuw de wens 
uit dat dit in 2022 wel kan en mag. Plannen zijn er in ieder geval genoeg! 
 
Laten we er met elkaar een fantastisch jaar van gaan maken, hopelijk een ieder in goede 
gezondheid. 
 

*** 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 24-03-2022 

  
  pag 
1. Opening 

 
 

2. Ingekomen stukken 
(Ingekomen stukken moeten ten minste één week voor de ALV bij het bestuur  
aanwezig zijn) 
 

 

3. Goedkeuring notulen 
- Algemene Ledenvergadering 07 juli 2021 

 

 
4 

4.  Jaarverslagen 
- Secretariaat   Angela Hofman   
- Communicatie & PR  Shaun Roubos 
- P&O en VVC   Marien Amersfoort 
- Nevenactiviteiten  Thijs van Herwaarden 
- Jeugdraad   Davy van Veen en Marten Slob 
- Sport    Marien Amersfoort en Anniek de Waard 

 

 
7 
9 
11 
12 
13 
14 

5. Financieel verslag 2021 
- Balans 
- Exploitatierekening 
- Verslag kascontrolecommissie 
- Verkiezing kascontrolecommissie 

 

 
16 
18 

6. Contributieregeling 2022 
 

21 

7. 
 
8. 
 

Begroting 2022 
 
Wijziging statuten 
 

18 
 
24 

9. Bestuursverkiezing 
- Aftredend voor de functie bestuurslid: Anniek de Waard 
- Aftredend en herkiesbaar voor de functie secretaris: Angela Hofman 

 
Eventuele kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de 
Ledenvergadering bij het secretariaat aanmelden. 
 

 

10. Huldiging jubilarissen en leden van verdiensten 
 

 

11. Rondvraag 
 

 

12. Sluiting 
 

 

De stukken die bij de diverse agendapunten horen staan op aangegeven bladzijden.  
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NOTULEN ALV 07-07-2021 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging OKK te 
Hardinxveld-Giessendam gehouden op woensdag 07 juli 2021 in de benedenzaal. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Richard van Noordenne, opent de voor hem eerste ledenvergadering als 
voorzitter om 20.07 uur.  
Berichten van verhindering: Marianne van der Vlies, Sjany Overduin, Hans Revenich, Mirjam 
van de Graaf, Wilna Duran, Ada van de Graaf, Sander Heijkoop, Marja van Straaten, Marjan 
van Gils.  
 
Er is een bijzonder welkom aan de ereleden Jannie van Dijk, Henny den Dikken en Johan 
van Dam. 
 
Vanwege de Coronacrisis hebben we de ALV met 3,5 maanden moeten uitstellen, net als 
vorig jaar. De spoedwet heeft dit juridisch mogelijk gemaakt. Vanwege de 
Coronamaatregelen vindt de vergadering plaats in de benedenzaal en wordt er 1,5mtr 
afstand gehouden tussen de aanwezigen.  We spreken af de vergadering volgend jaar niet 
weer op woensdag te laten plaatsvinden. 
   
2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken.  
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2020 
Notulen ALV 15 juli 2020: geen opmerkingen.    
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste Angela Hofman. 
 
4. Jaarverslagen 2020 
Secretariaat:  gb 
Administratie: gb 
Communicatie en PR: gb 
Jubileumcommissie: gb 
P&O VVC: Anita de Veer ipv Anita van der Veer 
Nevenactiviteiten: gb 
Jeugdraad: gb 
Sport:  Anita de Veer ipv Anita den Dikken 
 
5. Financieel Verslag 2020 
Exploitatie vereniging: 
Johan van Dam licht als penningmeester vooraf de exploitatie toe. Vanwege Corona 
financieel een raar jaar. Trots dat we het ondanks alles toch positief hebben kunnen 
afsluiten. 
 
Andrea de Jager: Is er geen subsidie van de gemeente? Reguliere subsidie is er niet meer. 
Extra vanwege corona €4000 van de gemeente is bij salarisinkomsten geplaatst  
 
Balans:  
Heidi Ruis: Waar staat MBVO op locatie? Staat bij Sportief ondernemen.  
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Verslag kascontrolecommissie:  
Theo van Dam: Op 5 juli 2021 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Theo van Dam, 
Will Langeveld en Wil van Iperen, de boeken gecontroleerd. Aangegeven wordt dat alles 
akkoord is bevonden, hij vraagt de ALV het bestuur te dechargeren. De ALV gaat hiermee 
akkoord. De commissieleden worden met een applaus bedankt voor hun inzet.  
 
Verkiezing kascontrolecommissie: Theo van Dam is aftredend. Hij stelt zich niet opnieuw 
herkiesbaar na 20 jaar. We bedanken Theo voor zijn inzet. Piet den Dikken stelt zich 
verkiesbaar en wordt door de ALV gekozen.   
 
6. Contributieregeling 
Er wordt geen contributie verhoging voorgesteld. We willen de reputatie in het dorp houden 
dat we een vrij lage contributie rekenen. Leden hebben afgelopen jaar (een verlaagd) 
contributietarief betaald, terwijl er weinig les is geweest vanwege de Coronamaatregelen.   
In de maanden februari, maart en april, toen er vanwege de Corona geen les gegeven kon 
worden, hebben we bij alle leden de contributie voor het rustend lidmaatschap geïnd.  
De ALV gaat akkoord met de contributie voor 2021 en deze wordt vastgesteld. 
 
7. Goedkeuring begroting 2021 
Heidi Ruis: Contributie fors naar beneden in de begroting: hoe zit dat? Ledental is gezakt 
door de coronacrisis, dit is in de begroting doorgerekend.  
 
De ALV gaat verder akkoord met de begroting voor 2021 en ook deze wordt vastgesteld. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar is: Johan van Dam, penningmeester.  
Verkiesbaar is: Richard de Rover voor de functie van penningmeester 
Aftredend en herkiesbaar is: Shaun Roubos 
Aftredend niet herkiesbaar is: Marjan de Rover, bestuurslid  
Verkiesbaar is Thijs van Herwaarden, bestuurslid  
 
Er zijn 44 stemgerechtigde leden, waarvan 4 gerechtigd voor jeugdleden. 
 
Richard de Rover: 48 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Shaun Roubos: 48 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  
Thijs van Herwaarden: 48 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
 
9.  Jubilarissen en leden van verdiensten 
Jubilarissen: 
Will Langeveld  60 jaar KNGU 
Annette den Breejen  50 jaar KNGU 
Ali van der Velde  40 jaar OKK en KNGU 
Mariska Klop   40 jaar OKK en KNGU 
Ellen Worp   40 jaar OKK 
Sjany Overduin  40 jaar OKK en KNGU 
Cora Sulman   40 jaar OKK en KNGU 
Anita de Veer   40 jaar OKK en KNGU 
Hans Revenich  40 jaar OKK en KNGU 
Jans Peursum   40 jaar OKK en KNGU 
Wilna Duran   40 jaar OKK en KNGU 
Sander Heikoop  25 jaar OKK en KNGU 
Linda de Leur   25 jaar OKK en KNGU 
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Marlon Vogel   25 jaar OKK en KNGU 
Adrie Kunst    25 jaar OKK en KNGU 
Mirjam van de Graaf  25 jaar OKK en KNGU 
Corina van Schijndel  25 jaar OKK en KNGU 
Marielle Brouwer  25 jaar OKK en KNGU 
Ada van der Graaf  25 jaar OKK en KNGU 
Ina de Jager   25 jaar OKK en KNGU 
Marjan van Gils  25 jaar KNGU 
  
Leden van verdiensten:  
Marien Amersfoort  Zilver 
 
9b. Afscheid Johan van Dam 
We nemen afscheid van Johan van Dam, die 42 jaar in het bestuur heeft gezeten, waarvan 
20 jaar als voorzitter. Johan wordt benoemd tot erevoorzitter van OKK.  
Er wordt een film getoond waarin (oud-)bestuursleden een woordje tot hem richten.  
 
10. Rondvraag 
Henny den Dikken: Cora stopt  met lesgeven bij OKK: Is er al vervanging? Ja, wordt aan 
gewerkt. 
Will: Komen er nieuwe producten? Ja. Bootcamp is dit jaar opgestart. In het nieuwe 
beleidsplan richten we ons op ontwikkelingen binnen en buiten de club. 
Financieel verslag van SSO ligt op de tafels ter inzage. Na de vergadering kunnen eventuele 
vragen worden gesteld aan de bestuursleden van de stichting. 
 
11 Sluiting 
De voorzitter, Richard van Noordenne, sluit de vergadering om 21.52 uur 
 

*** 
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SECRETARIAAT 

Angela Hofman 
 
Ledenbestand  
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 791 leden.  
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de ALV op 07 juli 2021 is penningmeester Johan van Dam afgetreden. Richard de 
Rover heeft zijn plek overgenomen. Marjan van Gils is afgetreden als bestuurslid en Thijs 
van Herwaarden is gekozen als bestuurslid. Shaun Roubos was aftredend en is herkozen in 
zijn functie als bestuurslid. Het bestuur met de toebedeelde portefeuilles ziet er thans als 
volgt uit: 
 
Richard van Noordenne voorzitter  algemene zaken 
Richard de Rover  penningmeester administratie 
Angela Hofman  secretaris  secretariaat en archief 
Marien Amersfoort   bestuurslid  vrijwilligers/ P&O en sport 
Anniek de Waard  bestuurslid  sport 
Shaun Roubos  bestuurslid  PR en communicatie 
Thijs van Herwaarden bestuurslid  nevenactiviteiten 
  
Het bestuur heeft in het jaar 2021 11 keer vergaderd De belangrijkste agendapunten voor dit 
jaar waren: 
-  Corona: maatregelen voor de sport, aangepast lesaanbod en activiteiten, financiële 

gevolgen   
- Algemene Ledenvergadering, financieel beleid 
- Lesrooster, lesgevers   
-  Beleidsdag, meerjarenbeleidsplan 2021-2024, jaarplan 2021 
-  Nieuw ledenadministratiesysteem 
- Code goed sportbestuur 
- WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen) en aanpassing statuten 
-  Indirecte subsidiering en de MAG 
 
Felicitaties  
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten, huwelijken en jubilea. Ook kregen alle 
jeugdleden op hun verjaardag een felicitatiekaart van de vereniging.  
 
Agenda 2021 
 

21-01-21 Bestuursvergadering Bestuur 

25-02-21 Bestuursvergadering Bestuur 

27-02-21 OKK speurtocht Jeugdraad  

15-03-21 Beweegfeest nijntje Driemaster Sport 

18-03-21 Bestuursvergadering Bestuur 

15-04-21 Bestuursvergadering Bestuur 

22-04-21 Start Bootcamp Sport 

06-05-21 Jachtseizoen Jeugdraad 

20-05-21 Bestuursvergadering Bestuur 

29-05-21 NL doet SSO 

18-06-21 Sportnacht Jeugdraad 
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19-06-21 Boekstartdag Sport 

24-06-21 Bestuursvergadering Bestuur 

06-07-21 Beweegfeest nijntje Driemaster Tonneband Sport 

07-07-21 Algemene Ledenvergadering Bestuur 

09-07-21 Jachtseizoen Jeugdraad 

10-07-21 Seizoensafsluiting Jeugdraad 

30-08-21 Bestuursvergadering Bestuur 

11-09-21 Beleidsdag Bestuur 

21-09-21 Bestuursvergadering Bestuur 

22-09-21 Grote Clubactie Nevenactiviteiten 

12-10-21 Beweegfeest nijntje Ukkepuk Sport 

20-10-21 Bestuursvergadering Bestuur 

21-10-21 Bingo Jeugdraad 

21-10-21 Jumpsquare Jeugdraad 

25-10-21 Rabo Clubsupport Nevenactiviteiten 

30-10-21 Wedstrijd turnselectie heren Sport 

18-11-21 Bestuursvergadering Bestuur 

19-11-21 Oliebollenverkoop Nevenactiviteiten 

02-12-21 Pietengym peuters in beweging Sport 

20-12-21 Bestuursvergadering Bestuur 

   

*** 
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COMMUNICATIE & PR 

Shaun Roubos 
 
 
In navolging van 2020 zette het coronavirus zich ook in heel 2021 door, met alle 
bijbehorende maatregelen voor de sport. Voor de vereniging betekende het opnieuw dat 
lessen grotendeels niet door konden gaan en dat demonstraties, open dagen en andere 
activiteiten vanwege de opgelegde beperkingen lastig te organiseren waren. Voor de 
portefeuille communicatie & pr resulteerde dit wederom een jaar met weinig mogelijkheden, 
waarin de focus vooral lag op het maken van plannen voor de periode na de coronacrisis. 
 
Zo liggen er plannen voor het organiseren van een of meerdere open dagen, zodra het 
groene licht wordt gegeven vanuit het kabinet. Hier zijn Ivo van Wijngaarden en Anniek de 
Waard bij betrokken. Samen zijn we bezig met het ontwikkelen van een draaiboek die 
toepasbaar zal zijn bij meerdere open dagen voor verschillende doeleinden. De planning is 
om in het voorjaar van 2022 een eerste open dag te organiseren, waarbij er in de uitvoering 
hulp nodig zal zijn van vrijwilligers van OKK. 
 
Ook is er gewerkt aan het updaten van het sponsorboek, zodat er in 2022 met een 
geüpdatete sponsormap bedrijven kunnen worden benaderd om de vereniging te sponsoren. 
Hierbij is Will Langeveld betrokken, die met haar netwerk en haar ervaring als 
sponsorcommissielid in de jubileumcommissie een meer dan welkome sparringpartner is. 
Haar ideeën en onvermoeibare inzet zijn erg fijn in de zoektocht naar (nieuwe) manieren om 
sponsorgelden te vergaren. 
 
Gelijk aan het voorgaande jaar lag de focus ook in 2021 op online communicatie, waarin met 
name de nieuwsbrieven als middel dienden om informatie te verstrekken over de steeds 
veranderende situatie rondom corona en wat dit betekende voor OKK. In de 12 maanden van 
2021 zijn er in totaal 23 nieuwsbrieven verstuurd. Ook dit jaar laten de statistieken zien dat 
de nieuwsbrieven gemiddeld door zo’n 500 mensen worden gelezen, wat neerkomt op 50 à 
60 procent van de geadresseerden. Met name nieuwsbrieven met corona updates scoren 
goed, met leescijfers zo hoog als 70 procent van de ontvangers. 
 
Kijkend naar de website is te zien dat er in 2021 twintig berichten zijn gepubliceerd. Eén van 
de berichten is de aankondiging van de Bootcamp lessen voor groep 7 en 8 van de 
basisschool, die in april van start zijn gegaan. Hiervoor is promotie gedaan via flyers, 
nieuwsberichten en social media. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want er is inmiddels 
een leuke groep bootcampers die zich iedere week een uur lang in het zweet werken onder 
leiding van Savita Goedhart. 
 
Over social media gesproken, daar hebben we in het afgelopen jaar 160 berichten op 
geplaatst. Het bericht met het meeste bereik op zowel Facebook als Instagram was het 
bericht over het Jachtseizoen dat vanuit de Jeugdraad is georganiseerd. Het bericht 
genereerde een organisch bereik van 2.300 personen op Facebook en 1.200 gebruikers op 
Instagram. Ook het aantal volgers is weer gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Op 
Instagram is het account van 244 volgers gegroeid naar 331 volgers. Facebook ging van 794 
volgers naar 801 volgers.  
 
Aanvullend is het goed om te vermelden dat er aan het eind van het jaar een 
advertentieaccount is opgezet, waarmee we gericht berichtgeving kunnen adverteren naar 
vooraf bepaalde doelgroepen. Zo kunnen we promotie uitingen doen voor groepen of 
activiteiten die extra aandacht behoeven. Hier is in 2022 al een start mee gemaakt voor het 
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werven van meer leden voor de dansexpressie groepen en het is de bedoeling om in het 
vervolg van het jaar vaker gebruik van deze mogelijkheid te maken. 
 
Iedereen die verder iets heeft betekend rondom de communicatie en pr in het afgelopen jaar 
wordt natuurlijk ontzettend bedankt. Hiermee doel ik op de video’s die zijn gemaakt door Inge 
en Williene, de bijdrage van Jurre Kraaijeveld, Ivo van Wijngaarden en Lynn van Strien als 
onderdeel van het promotieteam en Will Langeveld op het gebied van sponsoring. 
 
Tot slot hoop ik dat we in 2022 de crisis écht gedag kunnen zeggen en dat alle lessen, 
activiteiten en andere zaken weer op normale wijze kunnen plaatsvinden. Met de 
versoepelingen die begin 2022 zijn aangekondigd ben ik hoopvol dat er geleidelijk steeds 
meer kan en dat er ditmaal niet opnieuw een aanscherping van de maatregelen volgt. 
Honderd procent zekerheid is er natuurlijk niet, dus we gaan er hoe dan ook het beste van 
maken. Ik ga er het komend jaar in ieder geval voor proberen te zorgen dat er op het gebied 
van communicatie, sponsoring en promotie stappen worden gezet. 
 
 

*** 
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VVC & P&O 

Marien Amersfoort 
 
Afgelopen twee jaar was anders dan andere jaren, corona heeft op iedereen impact en zo 
ook binnen OKK. Lessen die niet door konden gaan, of op een andere manier, bijscholingen 
of cursussen welke online gegeven werden en het wedstrijdseizoen dat niet is geweest of 
vroegtijdig is stopgezet. Ondanks dat zijn er afgelopen jaar ruim 100 vrijwilligers actief 
geweest binnen OKK. Dank voor jullie inzet!  
In 2021 zouden we eigenlijk een nieuwjaarsborrel hebben voor alle vrijwilligers, normaal 
wordt dan de vrijwilligersattentie uitgereikt. In 2021 was dat anders. De attenties zijn door de 
bestuursleden bij de vrijwilligers langsgebracht, om ze te bedanken voor hun inzet.  
Er worden wekelijks ruim 60 lessen verzorgd door, grotendeels, gediplomeerde leiding en 
hulpleiding. Ondanks alle maatregelen hebben we een aantal nieuwe hoofdleiding kunnen 
toevoegen aan ons leidingteam: namelijk; Marian Vat, Marsha Westra, Harriet Oussoren, 
Inge Tromp, Williene de Ruijter, Savita Goedhart en Anaïs Boganen 
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die zich op een of andere manier voor OKK hebben 
ingezet in 2021 bedanken. En hoop, dat deze vrijwilligers hun tijd en inzet zich komend jaar 
weer beschikbaar willen stellen. 
 
 

*** 
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NEVENACTIVITEITEN 

Thijs van Herwaarden 
 
Oliebollenactie 
Gelukkig kon in 2021 de Oliebollenactie weer gewoon plaatsvinden. Dankzij de inzet van alle 
vrijwilligers is dit weer een succes geworden, iedereen bedankt hiervoor. Bij familie Den 
Dikken zijn alle oliebollen gebakken, vervolgens zijn deze bij bedrijven uit de regio bezorgd 
en verkocht aan de deur in Hardinxveld. Met deze actie is € 2.378,50 opgehaald voor OKK. 
 
Grote clubactie 
Ook dit jaar heeft De Grote Clubactie weer plaatsgevonden. Veel van de leden hebben weer 
loten verkocht, wat dit jaar ook digitaal kon. Van de loten die verkocht werden is 80% van de 
opbrengt voor OKK. Met deze actie is €1.134,60 opgehaald voor OKK. 
 
Kaartclub 
Sinds augustus 2021 valt, de voorheen Hagika kaartclub, onder de nevenactiviteiten van 
OKK. Regelmatig wordt er in de recreatieruimte van OKK gekaart. 
 
Kantine 
Ook in 2021 is de kantine voor een groot gedeelte  gesloten geweest. Deze tijd is wel 
gebruikt om te klussen en de kantine een goede opfrisbeurt te geven. Alles heeft een nieuwe 
lik verf gekregen en daarnaast is de bar en vloer vernieuwd en is het meubilair deels 
vervangen. Alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het klussen bedankt hiervoor!  Ook dank 
aan de beheerster Aartje den Breejen. 
In de tijd dat de kantine wel open kon is er €1.932,25 opgehaald. 
 
Iedereen die zich het afgelopen jaar op wat voor manier ook heeft ingezet bij de 
nevenactiviteiten: via deze weg heel hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk mogen we ook 
komend jaar weer een beroep op jullie doen! 
 
 

*** 
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JEUGDRAAD 

Davy van Veen en Marten Slob 
 

Na een jaar waarin we weinig hebben kunnen organiseren 
begonnen we vol goede moed aan het nieuwe jaar 2021. We 
hebben gelukkig weer verschillende activiteiten in en rondom de 
OKK kunnen organiseren! Helaas hebben we de eerste activiteit 
van het seizoen, de speurtocht, online moeten doen. Hierbij 
konden kinderen zelfstandig speuren door het dorp, waar 
verschillende hints ophingen. Uiteindelijk was deze activiteit een 

succes, en is deze vorm ook erg leuk ontvangen. 
 
Een activiteit die altijd erg goed bezocht wordt is het jachtseizoen. Hierbij was er voor de 
jongere kinderen een zoektocht naar de boef door middel van geheime hints, en was het ’s 
avonds de taak aan de oudere jeugd om een paar uur lang uit de handen van de jagers te 
blijven. Dit laatste werd zo goed bezocht dat we deze activiteit zelfs twee keer hebben 
gedaan dit jaar! 
 
Ook konden we voor iedereen van twaalf jaar en ouder weer een sportnacht organiseren. We 
hebben tot diep in de nacht verschillende leuke spellen gedaan, zoals beachvolleyballen, 
trekkertrekken en lasergamen. De 
sportnacht was erg gezellig en een groot 
succes. 
 
De seizoensafsluiting was dit jaar een echt 
feestje, met maar liefst 118 kinderen die 
naar OKK kwamen! Ze hebben de hele 
middag kunnen rennen, springen en spelen. 
Van de salto’s in de benedenzaal tot 
voetballen in de bovenzaal, heeft iedereen 
enorm genoten en het seizoen op een leuke 
en gezellige manier af kunnen sluiten. 
 
In de herfstvakantie konden de kinderen allerlei vormen van bingo spelen in het OKK-
gebouw, zoals levend bingo. Hierbij vlogen de kinderen door het gebouw om als eerste bingo 
te kunnen roepen en een mooie prijs te winnen. 
 
Tot slot zijn we volgens traditie weer met een grote groep van 40 jongeren gaan springen bij 
Jumpsquare in Nieuwegein. Hier is enthousiast en met heel veel plezier een uur gesprongen, 
wat deze avond heel geslaagd maakte.  
 
Namens de jeugdraad willen we iedereen bedanken die dit jaar meegeholpen heeft aan alle 
activiteiten, en we hopen er in 2022 weer een ontzettend leuk jaar van te mogen maken met 
elkaar! 
 
Marten Slob     Voorzitter  Danique van Noordenne   Lid  
Davy van Veen   Voorzitter  Williene de Ruijter     PR 
Nienke Stam      Notulist 
Julia Ros      Penningmeester 
Youri van Noordenne     Inkoop/voorraad 
Inge Tromp       
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SPORT 

Anniek de Waard en Marien Amersfoort 
 
Afgelopen jaar was net zoals 2020 een jaar waarin veel flexibiliteit van de lesgevers werd 
gevraagd, aangezien er in de meeste gevallen op het laatste moment nieuwe coronaregels 
werden opgesteld. Gelukkig denken onze lesgevers en ook de leden veelal mee in 
oplossingen en zetten we met elkaar de schouders eronder. Dit heeft veel van de leiding, 
hulpleiding en leden gevraagd. We zijn daarom erg blij met de flexibiliteit in het aanbieden 
van de lessen. Er verschillende mooie initiatieven geweest, welke door de leiding en leden 
zijn georganiseerd, om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Zo zijn er lessen geweest 
op de groenstrook, onder de overkapping en ook online. Regelmatig zijn er tijdens de 
lockdown filmpjes online gezet met uitleg over verschillende turnoefeningen, complete 
workouts en challenges waar leden aan mee konden doen. In december is het hele 
lesrooster aangepast vanwege de avondlockdown, zodat overdag en op zaterdag zoveel 
mogelijk lessen door konden gaan.  
 
We hebben aan het eind van het seizoen afscheid genomen van OKK-icoon Jenny 
Hoekwater. Ruim 30 jaar heeft ze met veel enthousiasme vele groepen les gegeven en is ze 
vele jaren als vereniging coördinator actief geweest.  
Helaas hebben we vanaf de zomervakantie een aantal lessen moeten laten vallen op het 
rooster, omdat we geen vervangend lesgevers konden vinden voor deze groepen.  
 

    
 
Onderstaand een verslag van de verschillende productgroepen welke OKK aanbiedt. 
 
Blij(f)fit 
Elke week bewegen er vooral veel dames en een enkele heer met veel plezier een uurtje. Bij 
de meeste blij(f)fit groepen wordt na het uur bewegen ook nog een kopje koffie genuttigd, 
omdat het sociale aspect een belangrijk onderdeel is.  
De lesgevers die de lessen verzorgd hebben in de zaal van OKK zijn, Jenny Hoekwater, 
Marja van Straaten en Anniek de Waard. 
In de Lange Wei zijn de beweeglessen verzorgd door Marja van Straten en Jenny 
Hoekwater.  
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Actief Bewegen 
Onder deze productgroep vallen de volgende lessen; Trimgroepen, combi- aerobics/BBB 
lessen, aerobicslessen, combi fit, salsa aerobics, stepslessen,  BBB –uren en yogalessen. 
De groepen worden gegeven voor leden van alle leeftijden en is voor iedereen toegankelijk. 
De intensiteit is per groep verschillend waardoor iedereen mee kan doen. Deze lessen 
worden gegeven door: Erik van Noordenne, Jeanette den Dikken, Thalita Vermeulen, 
Marianne van der Vlies , Mirjam de Ruiter, Anita de Veer, Marsha Westra, Saskia de Rover, 
Jenny Hoekwater en Marian Vat.  
 
Dans 
Bij de afdeling dans zijn we genoodzaakt geweest om de groepen te verschuiven, maar 
hierdoor staat er wel voor iedere groep een enthousiaste leiding. 
Afgelopen twee jaar is er helaas geen mogelijkheid geweest om optredens te verzorgen, we 
hopen dat dit jaar wel te doen. We gaan hier met de lesgevers over nadenken. 
Het leidingteam in 2021 bestond uit hoofdleiding: Jenny Hoekwater, Kelly Wervenbos, Nissa 
van der Vlies, Nova Maurer, Céline van Leer en Anaïs Boganen.  
 
Peuter en kleuter lessen 
In 2021 stonden op het rooster de lessen Peuters in beweging, ouder/kindgym en kleuters 
groep 0, 1 en 2. Behalve in onze eigen zalen werden er ook de nijntje beweeglessen 
gegeven op alle basisscholen in Hardinxveld-Giessendam. Dit loopt via de MAG subsidie van 
de gemeente en is een samenwerking tussen OKK en alle basisscholen. De peuters-in–
beweging groepen hebben gespeeld en bewogen, steeds in een ander thema.  
 
De lessen binnen deze productgroep van OKK zijn in 2021 gegeven door: 
Henny den Dikken, Marja van Straten, Jolanda van Noordenne, Jenny Hoekwater, Arne Post 
en Harriët Oussoren. 
 
Turnen 
De afdeling turnen was in 2021 nog steeds een grote afdeling. Helaas was er voor deze 
groepen ook geen mogelijkheid om net zo als vorig jaar een clubkampioenschappen te 
organiseren.  
In 2021 zijn er voor de heren- en damesselectie aantal wedstrijden geweest, maar helaas is 
het grootste deel van de wedstrijden niet doorgegaan. In oktober en november 2021 hebben 
de jongens van de selectie een wedstrijd mogen turnen, waarbij er mooie resultaten zijn 
gehaald voor het team en op individueel vlak. Voor de jongens van de onderbouw was dit 
hun eerste wedstrijd. Erg spannend, maar ze hebben goed gescoord.    
Ook dit jaar zijn de lessen van de free-run goed gevuld. Afgelopen jaar zijn in deze tak van 
sport ook geen clubkampioenschappen geweest.  Komend jaar willen we deze graag gaan 
organiseren. 
Dit jaar zijn we ook gestart met een bootcamp voor de basisschoolgroepen 7,8. Dit onder 
leiding van Savita Goedhart, we zijn blij, ondanks alle beperkingen toch een nieuwe groep 
hebben kunnen opstarten.  
De recreatie turngroepen zijn grote groepen, met name de meisjes recreatiegroepen zijn zeer 
groot. 
De lesuren werden gegeven door hoofdtrainers  Jolanda van Noordenne, Cora Putters, Marja  
van Straten, Jurre Kraaijeveld, Rens de Ruiter, Arne Post, Gemma van Dam, Richard van 
Noordenne, Marsha Westra, Inge Tromp, Williene de Ruijter, Guido Goedhart en Niek 
Folkerts. 
 

 
*** 
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FINANCIEEL OVERZICHT - BALANS 
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FINANCIEEL OVERZICHT – EXPLOITATIE 
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TOELICHTING op de resultatenrekening       
  
Corona         
De maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het corona-virus hebben een forse 
impact op de exploitatie gehad. Gelukkig hebben we 2021 zonder verlies kunnen afsluiten. 
       
Contributie         
De contributie is lager dan begroot omdat tijdens de lockdown gedurende 3 maanden (18-) of 
4 maanden (18+) de contributie voor rustend lidmaatschap is geïncasseerd. In de begroting 
gaan we uit van 11 maanden volledige contributie-opbrengsten op basis van het huidige 
ledenaantal. In januari 2022 is (helaas) opnieuw slechts het rustend lidmaatschap 
geïncasseerd. 
 
Kantine-opbrengsten         
Doordat de kantine het grootste deel van het jaar gesloten geweest is of open-onder-
voorwaarden, is de kantine-opbrengst aanzienlijk minder dan begroot. Voor 2022 rekenen we 
in de begroting met een verdere openstelling. 
 
Sportief ondernemen         
In 2021 zijn geen KNGU cursussen bij OKK gegeven. De beweeglessen en het Nijntje 
beweegdiploma hebben wel plaatsgevonden. Een groot deel hiervan is betaald vanuit de 
reserveringen die in 2020 al gedaan zijn. Voor 2022 hebben we inmiddels goedkeuring voor 
de MAG-bijdrage en scholenbijdrage aan de Nijntje beweeglessen. 
 
Sponsoring         
De sponsorbijdrage 2021 is hoger dan 2020 omdat een aantal sponsoren in 2019 vooruit 
betaald hadden en/of hun bijdrage 2020 pas in 2021 hebben overgemaakt. 
Een aantal sponsors hebben in 2021 te kennen gegeven m.i.v. 2022 te stoppen met 
sponsoring, waardoor voor 2022 minder begroot is. 
 
Acties         
De Grote clubactie heeft eind 2021 plaatsgevonden. De opbrengst van 2020 is pas in 2021 
ontvangen en verantwoord. In 2021 is daarom eigenlijk een 'dubbele' opbrengst verantwoord. 
Voor 2022 verwachten we een 'normaal' actiejaar. 
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LEDENOVERZICHT 
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CONTRIBUTIEVOORSTEL 2022 

 
Ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2022. 
Ingaande 1 april 2022. 
 

VERENIGINGSCONTRIBUTIE 
 
1. Voor de contributieregeling wordt de vereniging in 5 productgroepen verdeeld, te 

weten: Turnen, Dans, Blij(f)fit, Actief bewegen en Peuters/kleuters.  In elk van deze 
groepen worden de onderstaande regels 2 t/m 4 afzonderlijk toegepast. 

 
2. Voor alle lessen geldt dat de contributie per maand het in punt 3 vastgestelde bedrag 

is. Een standaard les is 60 minuten. Voor lessen langer dan 60 minuten wordt de 
contributie evenredig verhoogd. B.v. 90 minuten is 1,5x het maandbedrag. Voor 
lessen korter dan 60 minuten geldt het maandbedrag zoals in punt 3 vastgesteld. 
Dit geldt niet voor selectiegroepen en hieronder nader genoemde groepen. 

       
3. De contributie bedraagt: t/m 11 jaar   € 10,90  per mnd 
     12 t/m 15 jaar   € 11,60  per mnd 
     16 t/m 17 jaar   € 12,80  per mnd 
                                18 jaar en ouder  € 16,40  per mnd 
                                 Rustend lid   €   6,00  per mnd 
 
 In de maand augustus wordt GEEN contributie gerekend. 
 Deze bedragen worden dus 11x per jaar afgeschreven. 
 
4. Selectiegroepen zijn groepen waarvoor selectiecriteria zijn opgesteld om aan deel te 

mogen  
 Voor de turnselecties is de contributie per uur:  €   7,00 per maand. 
 Voor de jazz demo’s is de contributie per uur:  €   9,70 per maand 
  
5. Bij de groep "ouder/kindgym" wordt zowel de ouder als het kind als lid ingeschreven. 

Er hoeft echter alleen voor het kind contributie betaald te worden. De bondscontributie 
en het inschrijfgeld moeten echter door beiden betaald worden. 

 
6. Voor de volgende groepen gelden aparte bedragen: 

Peuters in beweging      € 28,50  per maand. 
 
7. GEZINSKORTING:   (is altijd exclusief bondscontributie en inschrijfgeld). 
 De korting wordt altijd gerekend vanaf het kind met het laagste contributiebedrag. 
 Voor het  3e kind:  half geld.   Vanaf het 4e kind : gratis.   (allen beneden de 16 jaar) 
 Het maximum totaalbedrag voor 1 lid bedraagt € 65,00 per maand 
 Het maximum totaalbedrag voor een heel gezin bedraagt € 135,00 per maand. 
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BONDSCONTRIBUTIE 
 
Lidmaatschap van OKK betekent ook lidmaatschap van de KNGU. 
Hiervoor zijn wij voor u bondscontributie verschuldigd. 
U krijgt deze bedragen niet afzonderlijk gefactureerd. Wij innen deze bedragen als toeslag op 
het totaal van uw contributiebedrag iedere maand. 
 
Deze is als voor het jaar 2022 als volgt door de KNGU vastgesteld. 
Leden tot 16   € 5,95 per kwartaal 
Leden 16 jaar en ouder € 7,35 per kwartaal  
 
Dat is voor leden tot 16 jaar € 2,15 per maand. Voor leden van 16 en ouder € 2,70 per 
maand. 
 
 

INSCHRIJFGELD 
        
Ieder betaalt bij het aanmelden als lid € 8,00   inschrijfgeld. 

 
BETAALWIJZE / REGELS 
 
1. De 1e twee lessen zijn altijd gratis.  (Zogenaamde Proeflessen) 
 
2. De les hierna geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap. Men dient dan het 

hiervoor bestemde inschrijfformulier volledig ingevuld bij de leiding van de groep in te 
leveren.  

 
3. Over de eerste maand van het lidmaatschap betaalt men afhankelijk van de 

ingangsdatum het volgende bedrag:  
 Als de ingangsdatum valt op dag 1 t/m 8:   1 x het maandbedrag. 
 Als de ingangsdatum valt op dag 9 t/m 15:  3/4 x het maandbedrag. 
 Als de ingangsdatum valt op dag 16 t/m 23:  1/2 x het maandbedrag. 
 Als de ingangsdatum valt op dag 24 t/m 31:  1/4 x het maandbedrag. 

 Dit bedrag wordt samen met de eerste volle maand geïnd. Men betaalt hierna per 
maand vooruit. 

 
4. Ieder lid dient de vereniging toestemming te geven tot automatische afschrijving van 

de contributie, bondscontributie en inschrijfgelden. Alleen op deze wijze kan men de 
contributie voldoen. 

 
5. De vereniging verplicht zich aan ieder waarbij een automatische afschrijving is 

gepleegd, terecht of niet terecht, zonder opgave van redenen het bedrag terug te 
betalen, als daarom door het lid binnen 30 dagen na afschrijving wordt verzocht. 

 
6. Opzeggingen uitsluitend schriftelijk bij secretariaat, leiding of ledenadministratie. 

 U kunt hiervoor het inschrijf-/afschrijf- of wijzigingsformulier gebruiken. In de 
leiderskamers van beide zalen zijn deze formulieren altijd voorradig. 

 Bij opzegging als lid, dient de maand waarin wordt opgezegd te worden doorbetaald. 
 Na deze maand wordt de automatische afschrijving vanzelf stopgezet. 
 
7. U dient ook zelf te controleren of het stoppen of wijzigen van  de afschrijvingen 

genoemd in punt 6 juist door ons wordt uitgevoerd. Indien toch wordt afgeschreven 
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terwijl U al heeft opgezegd of er is een wijziging geweest die niet is doorgevoerd, kunt 
U hiervan melding maken bij de ledenadministratie, secretaris of penningmeester. Wij 
zullen het teveel afgeschreven bedrag aan U terugstorten tot maximaal 3 maanden 
t/m laatste afschrijving. 

 
8. In bijzondere gevallen, door het bestuur te bepalen, kan ontheffing worden verleend 

van contributie betaling of afgeweken worden van dit besluit. 
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WIJZIGING STATUTEN 

 
 
 
    Gymnastiekvereniging OKK 
 
gevestigd te Har                        gevestigd te Hardinxveld-Giessendam 
    
Een leven lang sportief!  
 
 
 

STATUTEN 

 

 

Overzicht artikelen statuten                                                                             

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           

          

Artikel   1. Naam …………………………………………………………………………..........….. 

Artikel   2. Zetel, duur en verenigingsjaar ...............................................................................  

Artikel   3. Doelstelling ............................................................................................................  

Artikel   4. Organen .................................................................................................................  

Artikel   5. Lidmaatschap ........................................................................................................  

Artikel   6. Toelating van leden ...............................................................................................  

Artikel   7. Verplichtingen van de leden ..................................................................................  

Artikel   8.          Einde lidmaatschap ...............................................................................................  

Artikel   9. Donateurs ..............................................................................................................  

Artikel 10. Geldmiddelen ........................................................................................................  

Artikel 11. Bestuur…………….………………………………………………. .............................  

Artikel 12. Bevoegdheden bestuur .........................................................................................  

Artikel 13. Algemene ledenvergadering .................................................................................  

Artikel 14. Commissies ...........................................................................................................  

Artikel 15. Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering ................................................  

Artikel 16. Stemrecht ..............................................................................................................  

Artikel 17. Leiding vergadering en notulering .........................................................................  

Artikel 18. Schorsing, disciplinaire maatregelen en royement ...............................................  

Artikel 19. Statutenwijziging ....................................................................................................  

Artikel 20. Notariële akte, registratie.......................................................................................  

Artikel 21. Fusie, splitsing of omzetting……………………………………………………………  

Artikel 22. Beperking tot wijziging………………………………………………………………….  

Artikel 23 Ontbinding en vereffening………………………………………………………………  
Artikel 24. Huishoudelijk reglement…………………………………………………………………      
Artikel 25. Onvoorziene gevallen……………………………………………………………………              

Artikel 26. Slotbepalingen……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                 
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Artikel   1.  Naam  

 

De vereniging draagt de naam:   

 

1. Gymnastiekvereniging OKK.  

 

2. In de statuten en het huishoudelijk reglement wordt de onderhavige vereniging nader 

aangeduid als de ‘vereniging’. 

 

Artikel   2.  Zetel, duur en verenigingsjaar 

 

1. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 

2. De vereniging is, te rekenen vanaf negen maart tweeduizend elf, opnieuw aangegaan voor 

onbepaalde tijd. Als oprichtingsdatum wordt aangehouden één oktober negentienhonderd 

negentien. 

 

3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaraanvolgend . 

 

4. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam. 

 

5. De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, hierna te noemen 

KNGU. 

 

Artikel   3.  Doelstelling  

 

1.  De vereniging heeft als doelstelling: 

a. het bevorderen en doen bevorderen van het menselijk bewegen door het    beoefenen 

van de gymnastiek in de ruimste zin van het woord; 

b. het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke 

volksgezondheid; 

c. het onderhouden en uitbreiden van de kennis en oefening van al hetgeen op de 

gymnastieksport betrekking heeft; 

d. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden. 

 

2. De vereniging tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door: 

a. het verzorgen van lessen in de (gymnastiek)sport ten behoeve van de clubleden; 

b. organiseren van en deelnemen aan evenementen op het gebied van de 

gymnastieksport; 

c. al het overige, niet strijdig zijnde met de wet en de grondslag van de vereniging, te 

doen dat tot het realiseren van haar doelstelling bevorderlijk kan zijn. 

 

Artikel   4.  Organen  

 

1. Organen van de vereniging zijn: 

a. de algemene ledenvergadering; 

b. het bestuur; 

c. commissies die op grond van de statuten door de algemene ledenvergadering, dan 

wel het bestuur zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 14 lid 4, en een 

continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 14, lid 7.   
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Artikel   5.  Lidmaatschap  

 

1. De vereniging kent: 

 a. clubleden;  

 b. jeugdclubleden;  

 c. ereleden.  

  

2. a. Clubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de aanvang 

van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. 

 b. Jeugdclubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de 

aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. 

c. Ereleden zijn natuurlijke personen die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens 

de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene 

ledenvergadering daartoe zijn benoemd. 

 

3.         Daar waar in de statuten of reglementen voor persoons- en functienamen de mannelijke 

            vorm wordt gebruikt worden daarmede zowel vrouwen als mannen bedoeld.  

 

4. Daar waar in de statuten of reglementen wordt gesproken van ‘leden’, worden hieronder 

begrepen de in het eerste lid genoemde leden tenzij duidelijk anders is aangegeven. 

 

5. Het lidmaatschap van leden is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar en niet vatbaar om 

door erfopvolging te worden verkregen. 

 

1. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata 

alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn 

opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden 

alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging 

noodzakelijk zijn.  

 

2. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene ledenvergadering geregistreerde 

gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur 

schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten 

besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden 

te verstrekken gegevens, waaronder verstrekking van gegevens aan de KNGU en gegevens die 

aan overheden of (publiekelijke) instellingen dienden te worden verstrekt in verband met een 

wettelijke verplichting.  

 

Artikel   6. Toelating van leden  

 

1. Toelating als clublid kan geschieden nadat een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het 

bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij  

             niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating 

besluiten. 

 

2. Ereleden worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige 

stemmen als zodanig benoemd. 

 

Artikel   7. Verplichtingen van de leden  

 

1. De leden van de vereniging zijn verplicht: 

 a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de 

vereniging na te leven; 

 b. het lidmaatschap van de KNGU te aanvaarden; 
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 c. de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede de besluiten van de organen van 

de KNGU na te leven; 

d. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging  

en / of de KNGU kunnen worden geschaad; 

 e. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de KNGU 

voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

 

2. De in het eerste lid sub a, c en d genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de 

vereniging een functie - welke dan ook - bekleden. 

 

3. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen 

kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene 

ledenvergadering. 

 

4. Door de vereniging kunnen namens de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan 

nadat het bestuur door de algemene ledenvergadering daartoe is gemachtigd. 

 

5. a. Binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 

verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid 

door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen 

opzichte uitsluiten. 

 b. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van 

een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, 

te zijnen opzichte uit te sluiten. 

 

6.  Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of 

seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, 

racistische uitlatingen en dergelijke, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het 

ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze 

bepaling geldt als een overtreding. 

             

Artikel   8. Einde lidmaatschap  

 

1. Het lidmaatschap van een clublid eindigt door: 

 a. de dood van het lid; 

b. schriftelijke opzegging door het lid; 

c. schriftelijke opzegging namens de vereniging; 

d. ontzetting (royement). 

 

2. Het lidmaatschap van een erelid eindigt door: 

 a. de dood van het erelid; 

 b. opzegging door het erelid; 

c. ontneming van het erelidmaatschap door de algemene ledenvergadering 

met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige 

stemmen. 

  

3.         Opzegging van het lidmaatschap door een clublid kan slechts     

 geschieden tegen het einde van een maand. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, 

die uiterlijk vóór de eerste dag van de daaropvolgende maand in het bezit moet zijn van de 

vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van de eerstvolgende maand tenzij het bestuur anders besluit of van het lid 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van 

het lidmaatschap door een erelid kan op elk moment plaatsvinden, mits deze opzegging 

schriftelijk plaatsvindt. 
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4. Indien het lidmaatschap, ongeacht de reden, in de loop van een maand eindigt, blijft 

desalniettemin de bijdrage voor het desbetreffende maand geheel verschuldigd, tenzij het 

bestuur anders besluit. 

 

5.  Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk 

binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 

rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld. 

 

6.          Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging van een clublid geschiedt door het 

bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Deze 

opzegging vindt plaats indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, 

niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede 

indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan het 

lidmaatschap worden gesteld. 

 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap van een clublid of een jeugdclublid dan wel ontneming van het 

lidmaatschap van een erelid kan alleen plaatsvinden indien het lid: 

 a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; 

 b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

c. door de KNGU uit haar clublidmaatschap is ontzet. 

 De ontzetting van een clublid geschiedt door het bestuur. Een besluit tot ontzetting wordt niet 

genomen zonder dat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Het 

betrokken lid wordt vervolgens ten spoedigste, onder opgave van reden(en), schriftelijk van 

het besluit in kennis gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene 

ledenvergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel   9. Donateurs 

 

1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als zodanig door het bestuur  

             zijn geaccepteerd en die onverplicht de vereniging met een bijdrage steunen. 

 

2. Acceptatie als donateur kan geschieden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. 

 

3. Het bestuur beslist over de toelating. Aan de toelating verbindt het bestuur een minimum  

             bijdrage. 

 

4.          Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of      

             krachtens de statuten en / of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

 

5. Het donateurschap eindigt door: 

a. de dood dan wel ophouden te bestaan; 

b. opzegging door de donateur; 

c. opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

Artikel  10. Geldmiddelen  

 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 a. contributies en inschrijfgelden van leden; 

 b. bijdragen van donateurs; 

 c. inschrijf- en entreegelden ten behoeve van wedstrijden en evenementen; 

 d. subsidies; 

 e. bijdragen van sponsors; 
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 f. schenkingen, legaten en andere baten; 

 g. erfstellingen. Deze kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

  boedelbeschrijving. 

 

2. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies vast, die door de verschillende 

categorieën van leden zijn verschuldigd. De algemene ledenvergadering stelt tevens het bij 

toetreding van leden verschuldigde inschrijfgeld vast. Ereleden zijn 

vrijgesteld van het betalen van contributie. 

 

Artikel 11. Bestuur 

 

1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

De algemene ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur, besluiten het 

aantal bestuursleden voor een bepaalde periode uit te breiden met ten hoogste twee 

leden. Het bestuur blijft bevoegd gedurende de tijd dat ten minste drie leden deel 

uitmaken van het bestuur. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, 

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering 

te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde 

komt.  

             b. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Zij dienen 

meerderjarig clublid te zijn. Als dit nog niet het geval is, worden zij na hun benoeming, 

geacht clublid te zijn van de vereniging.    

      

2. a. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gestelde 

kandidaten benoemd. 

 b. De benoeming van de bestuursleden geschiedt in functie. Voorzitter, secretaris en 

penningmeester alsmede een eventuele vicevoorzitter vormen gezamenlijk het 

dagelijks bestuur. 

 c. Alle leden hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. 

 

3.  Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: 

 a.  Het lidmaatschap van de kascommissie 

 b.  Het lidmaatschap van de tuchtcommissie (indien deze is ingesteld) 

 c.  Het lidmaatschap van de continuïteitscommissie 

 

4. a. Bestuursleden hebben gedurende drie jaren zitting en treden af volgens een op te 

maken rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat voorzitter, secretaris 

en penningmeester ieder in een ander jaar aftreden. 

 b. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 

 c. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering. Na benoeming door de algemene ledenvergadering 

treedt een tussentijds benoemd bestuurslid af op het tijdstip waarop zijn voorganger 

zou zijn afgetreden. 

d. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door 

het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Voor een 

dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte geldige stemmen. 

e. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd 

door ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 

 

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

a. de dood van het bestuurslid; 

b. opzegging door het bestuurslid; 

c. ontslag door de algemene ledenvergadering; 

d. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 
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6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de 

continuiteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen zoals bedoeld in 

artikel  14, lid 7.  

 

Artikel 12. Bevoegdheden bestuur 

 

1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van 

de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van 

de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.  

 

2.          De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met        

             de secretaris of tezamen met de penningmeester dan wel bij afwezigheid van één van de     

             genoemden tezamen met een ander bestuurslid. 

  

3. Het bestuur is bevoegd een derde schriftelijk te machtigen om de vereniging te 

vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden, die uit de verstrekte volmacht 

blijken. 

 

4. Voor het beschikken over banksaldi tot een bedrag van tweeduizend euro 

(€ 2.000,00) is de penningmeester zelfstandig – zonder medewerking van een ander 

bestuurslid – bevoegd te beschikken. In overige gevallen is toestemming van het bestuur 

benodigd. 

 

5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in lid 2, kan niet worden beperkt of aan 

voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie 

volmacht is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en / of aan 

voorwaarden worden gebonden. 

 

6. Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten hetzij een volmacht 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat 

hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende 

rechtshandeling is besloten. 

 

7. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van 

registergoederen, voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het 

bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 13. Algemene ledenvergadering  

 

1. Binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar wordt een jaarlijkse algemene 

ledenvergadering gehouden. 

 

2. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging 

en legt het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten 

met een toelichting, rekening en verantwoording af over het door haar in het afgelopen 

verenigingsjaar gevoerde beleid. 

 Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de 

ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 

melding gemaakt. 
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3. Goedkeuring door de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het verslag en de rekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de 

rekening en verantwoording blijken. 

 

4. De agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering omvat ten minste de volgende 

punten: 

 a. vaststelling notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 

 b. vaststelling van het jaarverslag; 

 c. verslag van de in artikel 14 bedoelde kascommissie; 

 d. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging; 

 e. vaststelling van de begroting voor het lopende verenigingsjaar; 

 f. benoeming bestuursleden; 

 g. benoeming leden van de kascommissie en eventuele overige commissies; 

h. voorstellen van het bestuur en de leden. 

 

5. De algemene ledenvergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht voor 

een goed functioneren van de vereniging. 

 

Artikel 14. Commissies 

 

1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke 

commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te 

ontslaan.  

 

2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of het 

huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan dat de 

commissie heeft ingesteld. 

 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 

 

4. De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit 

drie clubleden en / of de wettelijk vertegenwoordigers van jeugdclubleden. Zij mogen geen 

deel uitmaken van het bestuur. Aftredende kascommissieleden zijn terstond herbenoembaar. 

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van het 

bestuur.  

 

5. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te 

controleren. Het bestuur is daarbij verplicht de kascommissie alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te 

tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De kascommissie 

kan indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening 

van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met 

het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming 

dan beslist de algemene ledenvergadering. 

 

6. De kascommissie is verplicht de controle ten minste eenmaal per jaar uit te voeren en wel                 

- vóór de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De penningmeester is gehouden de      

- kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt schriftelijk rapport uit     

- aan het bestuur. Indien onregelmatigheden zijn geconstateerd of worden vermoed wordt  

- onmiddellijk na controle verslag uitgebracht aan het bestuur. Het rapport wordt aan de    

- algemene ledenvergadering aangeboden en strekt tot een al of niet goedkeuring van  

- het door het bestuur gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.  

 

7. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van de continuiteitscommissie. De 

continuïteitscommissie bestaat uit ten minste drie leden.  
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8. De continuïteitscommissie treedt in de bevoegdheden van het bestuur in geval van belet en/of 

ontstentenis van alle bestuursleden.  

 

9. De continuïteitscommissie is gehouden alle lopende zaken van de vereniging te behartigen en 

hiervan verslag te doen aan de algemene vergadering en dat te doen wat van een bestuur 

mag worden verwacht.   

 

10. Is het aantal leden van de continuïteitscommissie minder dan drie, dan blijft de 

continuïteitscommissie bevoegd. 

 

11. Een lid van de continuïteitscommissie treedt af volgens een door het continuïteitscommissie 

vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dan een 

lid van de continuïteitscommissie tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij 

is benoemd, verstreken is. Een lid van de continuïteitscommissie defungeert voorts door 

schriftelijk bedanken met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden. Een lid van de 

continuïteitscommissie defungeert voorts doordat hij niet langer aan de vereisten voldoet die 

gelden voor leden van de continuïteitscommissie.  

 

12. Leden van de continuïteitscommissie kunnen te allen tijde door de algemene 

ledenvergadering worden ontslagen. 

 

13. Lid van de continuïteitscommissie kunnen niet zijn bestuursleden of kascontrolecommissie 

leden.    

 

14. Overige commissies kunnen zowel door de algemene ledenvergadering als door het  

-  bestuur worden benoemd. Zij ontvangen hun taakomschrijving van hen, die hen opdracht 

hebben gegeven. 

-  

- De hier bedoelde commissies brengen schriftelijk verslag uit aan hun opdrachtgevers op         

- een door laatstgenoemden te bepalen wijze, met inachtneming van de richtlijnen die hen  

- zijn verstrekt. 

 

Artikel 15. Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering  

 

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming 

van een termijn van vier weken. De voor de vergadering relevante onderliggende stukken 

worden ten minste twee weken vóór de dag van de vergadering aan de leden ter beschikking 

gesteld, dan wel op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd. Op verzoek 

van een lid zullen de ter inzage gelegde stukken worden toegestuurd. De bijeenroeping 

geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of op een andere 

daartoe geschikte wijze. 

 

2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarlijkse algemene ledenvergadering worden algemene 

ledenvergaderingen  gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls 

dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten 

minste een zodanig aantal leden, als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van 

de stemmen in de algemene ledenvergadering. 

 

3.          Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in het tweede lid is het bestuur verplicht tot     

             bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan    

             vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door  

             het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot  

             die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene  

             ledenvergadering bijeenroept.  
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Artikel 16. Stemrecht  

1. De clubleden en ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Zij hebben 

daar ieder één stem. De wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdclubleden hebben 

eveneens toegang tot de algemene ledenvergadering. De aanwezige wettelijke 

vertegenwoordiger heeft daar, ongeacht het aantal jeugdclubleden dat hij vertegenwoordigt, 

één stem. Ingeval beide wettelijke vertegenwoordigers van één jeugdclublid op de 

vergadering aanwezig zijn, heeft slechts één van hen daar namens het betreffende 

jeugdclublid één stem. Het bestuur kan besluiten of er middels een elektronisch 

communicatiemiddel deel genomen kan worden aan de algemene ledenvergadering.  

 

2. Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de vergadering. Het 

is niet mogelijk dat een stemgerechtigde, als genoemd in het eerste lid, een andere 

stemgerechtigde volmacht verleent tot het uitbrengen van zijn stem.  

 

3.  Het bestuur kan besluiten dat stemgerechtigde leden in de algemene ledenvergadering hun 

stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur 

bepaalt welke nadere voorwaarden daaraan verbonden worden. Voor de toepassing van het 

stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor 

zorg dat de stemgerechtigde via een elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het 

stemrecht kan uitoefenen.  Het bestuur draagt er bij deze elektronische deelname voor zorg 

dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de 

beraadslaging.  

 

4.          Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt 

schriftelijk tenzij de vergadering tot een andere wijze van stemmen besluit.  

 

5.          Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte 

geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, 

wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de 

uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij de tweede 

stemming de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. 

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

 

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij het staken van 

de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

 

7. Een clublid of wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid heeft geen stemrecht over 

zaken die hem, zijn partner of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

 

8. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering een 

raadgevende stem.    

 

Artikel 17. Leiding vergadering en notulering 

 

1. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid 

of ontstentenis leidt een van de andere bestuursleden de betreffende vergadering. 

 

2. Van de op de bestuursvergadering behandelde agendapunten worden door de secretaris, of 

een door de secretaris aangewezen persoon, notulen gehouden. 

 

3. Van de op de algemene ledenvergadering behandelde agendapunten worden door de  

             secretaris of een door de secretaris aangewezen persoon notulen gehouden. 
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Artikel 18. Schorsing, disciplinaire maatregelen en royement 

 

1. Alle leden kunnen door het bestuur van de vereniging bij meerderheid van stemmen worden 

geschorst als lid wegens het schaden van de belangen van de vereniging of van de 

gymnastiek in het algemeen. 

- Een besluit van schorsing van een lid kan, nadat de betrokkene is gehoord, door het bestuur 

worden genomen. Dit besluit moet binnen acht dagen schriftelijk met opgave van redenen van 

schorsing aan de betrokkene worden bevestigd. De schorsing kan niet langer dan acht weken 

duren. 

- Gedurende die termijn verliest het lid alle rechten als lid, doch blijft gehouden de op haar of 

hem rustende geldende verplichtingen te voldoen. Is na genoemde termijn van acht weken 

geen beslissing tot uitsluiting als lid genomen, dan wel een straf als bedoeld in artikel 18 lid 2 

opgelegd, dan treedt het lid wederom in alle rechten. 

2.   Het bestuur kan een lid de volgende disciplinaire straffen opleggen: 
a.  berisping; 
b. het verbod om voor een bepaalde tijd een functie te bekleden in de vereniging; 
c. een verbod tot deelneming aan wedstrijden, demonstraties, uitvoeringen en dergelijke 

voor een bepaalde tijdsduur. 
Een straf als hiervoor sub a. tot en met c. vermeld, kan, nadat de betrokkene is gehoord, door 
het bestuur worden opgelegd. Dit besluit moet binnen acht dagen schriftelijk met opgave van 
redenen aan de betrokkene worden bevestigd. 
Tegen de hier genoemde disciplinaire maatregelen kan het betrokken lid op een 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in beroep gaan. Dit beroep dient binnen een 
termijn van vier weken na dagtekening van de ingestelde disciplinaire maatregel schriftelijk bij 
het bestuur te worden ingediend. 
 

3.   Royementen kunnen worden uitgesproken op voorstel van: 
a. het bestuur; 
b. een aantal leden, vertegenwoordigende tenminste eentiende van de stemgerechtigde 

leden. 
Royementen van een lid kunnen worden uitgesproken wegens: 
a. herhaaldelijk wangedrag op oefeningen, uitvoeringen, wedstrijden of andere voor de 

vereniging uitgeschreven of ingestelde activiteiten; 
b. handelingen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; 
c. benadeling van de vereniging op onredelijke wijze; 
d. handelen in strijd met de goede zeden; 
e. achterstallige contributiebetaling van meer dan drie maanden, indien na die termijn 

aan een schriftelijk verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven; 
f. niet voldoen aan de door een Algemene Ledenvergadering vastgestelde wijze van 

contributiebetaling; 
g. het verstrekken van onjuiste gegevens op het inschrijfformulier. 
Het royement dient binnen acht dagen na uitspraak schriftelijk aan de betrokkene te worden 
medegedeeld. 

- Het bestuur is verplicht de uitgesproken royementen op een eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering aan de leden bekend te maken. 

- Leden, die door het bestuur zijn geroyeerd, hebben het recht van beroep op een 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

- Dit beroep dient binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het royement 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 

4. De in dit artikel onder lid 2 en lid 3 door het bestuur genomen maatregelen kunnen door een 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden herroepen, waarna het betrokken lid 
direct weer in alle rechten treedt. 

 
5. Leden die zich misdragen door materialen te vernielen, zullen naast de opgelegde straf ook 

de kosten van vernieuwing of herstel van het beschadigde moeten betalen. 
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6. Leden, die bedankt hebben of geroyeerd zijn, behoudens in gevallen door het bestuur nader 

vast te stellen, hebben geen enkel recht van vordering van welke aard dan ook, op de 
vereniging. 

 

7.       Met uitzondering van de straf van berisping kan de opgelegde straf door het bestuur     

             bekend worden gemaakt aan de overige leden. 

 

Artikel 19. Statutenwijziging 

 

1.          Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene  

       ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging           

       van de statuten wordt voorgesteld. De oproeping voor deze vergadering dient ten minste    

       vier weken tevoren te worden gedaan.  

 

2. Indien de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

wijziging van de statuten is gedaan, zal het voorstel waarin de voorgestelde  

             wijziging is opgenomen, ten minste twee weken vóór de dag van de vergadering, op een 

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd. Op verzoek van een lid zal 

een afschrift van dit voorstel worden toegestuurd. 

 

3.       Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene                      

 ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal  

             uitgebrachte geldige stemmen. 

 

4. De statuten en de daarop gebaseerde regelingen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig 

zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU. 

 

Artikel 20. Notariële akte, registratie  

 

1. De wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. 

 

2.          Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten  

te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen het gebied waar de 

vereniging haar zetel heeft. 

 

Artikel 21. Fusie 

 

1.         Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 19, de 

 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. 

 

2.   Bij de oproeping voor de in dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld, dat in 

de vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name 

genoemde andere verenigingen. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering moet ten 

minste vier weken bedragen. 

 

Artikel 22. Beperking tot wijziging 

 

Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen 

beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 
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Artikel 23. Ontbinding en vereffening 

 

1.          Behoudens het bepaalde in artikel 2:19 tot en met 2:21 van het Burgerlijk Wetboek 

wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering. 

In deze vergadering dient ten minste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig te 

zijn (quorum). Het besluit moet worden genomen met ten minste twee derde van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen. 

 

2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering 

aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch 

uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledenvergadering. Het besluit moet 

worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige 

stemmen. 

 

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 

worden medegedeeld dat op deze vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. 

De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste vier weken bedragen. 

 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

vereffening door het bestuur. 

 

5. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een door de algemene ledenvergadering te 

bepalen doelstelling, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemt. 

 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

 

Artikel 24. Huishoudelijk reglement 

 

1.  De algemene ledenvergadering kan door middel van een huishoudelijk reglement nadere 

regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en 

inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van 

uitoefening van het stemrecht en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar 

gewenst voorkomt, bijvoorbeeld het beheer en gebruik van de accommodatie van de 

vereniging. 

 

2.          Een wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Deze wijziging kan worden voorgesteld door het bestuur of door middel van 

een schriftelijk verzoek door ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde 

leden van de vereniging. 

 

3.          Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd    

      zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de wet of de     

      statuten wordt toegestaan. 

 

Artikel 25. Onvoorziene gevallen 

 

In gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, neemt het bestuur een 

voorlopige beslissing. Deze beslissing is van kracht totdat de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering, waarin het bestuur de desbetreffende zaak als agendapunt opneemt, daarover een 

besluit neemt. 
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Artikel 26  Slotbepaling 

1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de 

vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.  

2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt 

tevens verstaan: een bericht dat per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is 

opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs 

deze weg te ontvangen.  

3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de 

website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de 

vereniging.  

4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die 

met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn, tevens deelname aan het gesprek 

telefonisch of elektronisch communicatiemiddel kan worden verstaan, mits de identiteit van de 

niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend 

voorzitter goedgekeurd wordt en in de notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt.  

5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet 

voorzien, beslist het bestuur.   

 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op  …… 
te Hardinxveld-Giessendam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


