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Heden de vier en twintigste september negentienhonderd zeven en tachtig
verscheen voor mij, JAN PIETER HARTONG VAN ARK, notaris ter standplaats
Enschede:
de heer WILHELMUS NICOLAAS JOSEPHUS MARIA COLIER, student, wonende te
Enschede, Madioenstraat 101, geboren te Maastricht op vijf en twintig juni
negentienhonderd zestig.
De komparant, ten deze handelend als voorzitter van na te melden vereniging,
verklaarde:
- dat de algemene ledenvergadering van de te Enschede gevestigde vereniging:
Drienerlose Badminton Vereniging Diok, op vijf en twintig februari
negentienhonderd zeven en tachtig op rechtsgeldige wijze heeft besloten de
statuten der vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarvan
blijkt uit een uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering, hetwelk aan deze
akte zal worden gehecht;
- dat tot het verlijden van deze akte bevoegd is op grond van het bepaalde in artikel
17, lid 4, van de statuten.
Ter uitvoering van bedoeld besluit van de algemene vergadering verklaarde de
komparant de statuten der vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen
als volgt:
I. NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: DRIENERLOSE BADMINTON VERENIGING
DIOK.
Zij is gevestigd te Enschede.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij werd opgericht op twee en
twintig september negentienhonderd vier en zestig.
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling in het
algemeen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder, waarbij het
belang van de gezelligheid onderkend wordt.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te
houden en te geven, door het uitschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden, en
door evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren, alsmede
door alle andere wettige middelen. Tevens stelt de vereniging zich tot doel het
lidmaatschap van de Nederlandse Badmintonbond te verwerven en te behouden.
II. OMSCHRIJVING LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 3.
1. De vereniging kent werkende leden, bijzondere leden, ereleden en leden van
verdienste. Voorts kent de vereniging jeugdleden en begunstigers. Waar in deze
statuten wordt gesproken van een lid of leden wordt of worden daaronder
verstaan de werkende leden, bijzondere leden en jeugdleden, tenzij het tegendeel
blijkt.
Begunstigers, ereleden en leden van verdienste zijn geen leden.
2. Werkende leden zijn zij, die op één september van het verenigingsjaar de leeftijd
van zestien jaar hebben bereikt. Werkende leden nemen deel aan de oefeningen
en wedstrijden bedoeld in artikel 2.
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3. Jeugdleden zijn zij, die op één september van het verenigingsjaar de leeftijd van
zestien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen evenals werkende leden deel aan
oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2, zo nodig onder door het bestuur
vast te stellen bijzondere voorwaarden.
4. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden, ter beoordeling van het
bestuur, op andere dan de op grond van hun leeftijd in het algemeen voor
werkende en jeugdleden geldende voorwaarden worden toegelaten.
Zij hebben het recht aan oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2 deel te
nemen, voorzover dit recht hun uitdrukkelijk door het bestuur is verleend.
5. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun aan de vereniging bewezen
diensten, dan wel hun bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in het
algemeen, als zodanig zijn benoemd.
6. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen
diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van de
badmintonsport in het algemeen, als zodanig zijn benoemd.
7. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum
bijdrage. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
III. LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1. Werkende leden, jeugdleden en bijzondere leden worden na schriftelijke
aanmelding tot het lidmaatschap toegelaten na ballotage door het bestuur. Het
bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers met gewone
meerderheid van stemmen. Bij afwijzing ontvangt het aspirant lid hiervan bericht.
De algemene vergadering kan echter alsnog tot toelating besluiten. Jeugdleden
dienen bovendien schriftelijk toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger
te overleggen.
2. Personen die door de Nederlandse Badminton Bond levenslang zijn uitgesloten
van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie,
kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.
3. Het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste wordt toegekend door de
algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf
stemgerechtigde leden.
4. Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere
voorwaarden te doen deelnemen aan oefeningen en wedstrijden bedoeld in
artikel 2.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden,
ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.
6. Ieder lid dient tevens te voldoen aan de door de sportraad der Universiteit Twente
gestelde reglementen betreffende het lid zijn van sportverenigingen aangesloten
bij voornoemde sportraad. Dit geldt bovendien voor ereleden en leden van
verdienste indien zij actief gebruik maken van de sportfaciliteiten van de
Universiteit Twente.
7. De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon aan te melden bij de
Nederlandse Badminton Bond; het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds
onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de
Nederlandse Badminton Bond.
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8. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/of besluiten van de
Nederlandse Badminton Bond, alsmede de van toepassing zijnde
wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of
gedragingen waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en
die van de Nederlandse Badminton Bond in het bijzonder op onredelijke wijze
worden benadeeld.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging;
d. door ontzetting.
Deze 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 en geschiedt door het bestuur.
2. a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover
deze door deze statuten worden gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de Nederlandse Badminton Bond
wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na kennismaking
van het uitgesproken royement de betrokkene met onmiddellijke ingang als lid
van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden van het
uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap van de vereniging over te gaan.
c. Wanneer een lid het lidmaatschap van de Nederlandse Badminton Bond heeft
opgezegd danwel wanneer de Nederlandse Badminton Bond aan het lid het
lidmaatschap van de Nederlands Badminton Bond heeft opgezegd, wordt door
de vereniging aan betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd.
d. De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een
lid, anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de
Nederlandse Badminton Bond namens de betrokkene diens lidmaatschap van
de Nederlandse Badminton Bond op te zeggen. De vereniging draagt voor
deze opzegging steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende
voorschriften van de Nederlandse Badminton Bond.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
De verschuldigde verplichtingen van het lid van geldelijke aard aan de vereniging
vervallen niet indien het lidmaatschap wordt opgezegd.
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5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering, welke binnen zes weken na ontvangst van het beroep
door het bestuur dient te worden bijeengeroepen en gehouden. Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
7. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds
door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd blijft. Opzegging
namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
8. Het lidmaatschap van een erelid en een lid van verdienste eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een erelid of lid van verdienste
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt bij
besluit van de algemene vergadering.
IV. BESTUUR.
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier en ten hoogste negen personen, die door
de algemene vergadering worden benoemd.
De benoeming geschiedt uit de werkende leden, leden van verdienste en
bijzondere leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf
of meer leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk acht en veertig
uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
3. Aan elk voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door:
a. een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering;
b. terugtrekking door de voorgedragen persoon zelf.
4. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend
karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindend voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten door middel van schriftelijke stemming.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Drienerlose Badminton Vereniging DIOK
Digitale versie: september 2009

Artikel 7.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen van of geschorst met
betrekking tot zijn bestuurstaak.
Een schorsing van een bestuurslid welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk twee jaar na zijn benoeming.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door schriftelijk bedanken;
c. voor een lid van verdienste, dat deel uitmaakt van het bestuur: door het
eindigen van het lidmaatschap van verdienste.
Artikel 8.
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene
vergadering rechtstreeks in functie gekozen. Zij vormen tezamen het dagelijks
bestuur. Het bestuur kan voor elk lid van het dagelijks bestuur uit zijn midden een
vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, doch
niet meerdere functies binnen het dagelijks bestuur.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit
niet beslissend.
3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig is.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij één der bestuursleden schriftelijke
stemming verlangt.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
V. VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 9.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
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5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
a. onverminderd het bepaalde onder b, het aangaan van rechtshandelingen en
verrichten van investeringen, waarvan het bedrag of de waarde een in het
huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag of waarde te boven gaat;
b. 1. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet word verleend;
2. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
3. het aangaan van dadingen;
4. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitraire
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen
uitstel kunnen lijden;
5. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in
en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur
tezamen.
VI. JAARLIJKSE BIJDRAGE, JAARVERSLAG, REKENING EN
VERANTWOORDING.
Artikel 10.
1. De leden zijn behouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke voor de
werkende leden en de jeugdleden door de algemene vergadering en voor de
bijzondere leden door het bestuur zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden
en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage.
2. Nieuwe leden zijn gehouden een door het bestuur te bepalen entreegeld te
betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 11.
1. Het boekjaar van de vereniging en het verenigingsjaar lopen van één augustus
tot en met één en dertig juli.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie
bestaande uit tenminste twee personen, welke tot na hun ontslag geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en
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verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige
doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar
gewenste relevante inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
kascommissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren
lang te bewaren.
VII. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten van het bestuur zijn opgedragen.
De algemene vergadering wordt gehouden in de plaats van vestiging van de
vereniging.
2. Jaarlijks doch uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering
komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag, de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het
verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;
b. de benoeming van de in artikel 11 bedoelde kascommissie voor het lopende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. de begroting voor het op één augustus begonnen verenigingsjaar;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.
f. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van werkende leden, jeugdleden en
begunstigers voor het juist ingetreden verenigingsjaar.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt, met dien verstande dat in de maanden februari of maart een
algemene vergadering wordt gehouden, waarin ondermeer aan de orde komt de
voorlopige begroting van het op één augustus in te treden verenigingsjaar.
4. Indien minstens één/tiende der stemgerechtigde leden het bestuur schriftelijk
verzoekt tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, is het bestuur
verplicht hiertoe over te gaan op een termijn niet langer dan vier weken.
Indien niet binnen veertien dagen na het verzoek een oproeping, zoals
beschreven in lid 5, heeft plaatsgevonden, kunnen de verzoekers zelf tot die
oproeping overgaan of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad en in het officiële Universiteit
Twente-orgaan.
5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het leden
register bedoeld in artikel 4 lid 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
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minste twee weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en leden van
verdienste van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen
met dien verstande dat er door één lid niet meer dan drie stemmen kunnen
worden uitgebracht.
Artikel 14.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wanneer de
algemene vergadering dit wenst kan zij een ander persoon als voorzitter van de
vergadering benoemen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door
het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter van de
algemene vergadering en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die
de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.
Artikel 15.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
algemene vergadering dat door de algemene vergadering een besluit is genomen
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van een personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
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Heeft dan nog niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde stemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het
lot wie van beiden is gekozen.
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Over alle geschillen bij de stemming ontstaan beslist de voorzitter van de
algemene vergadering.
7. Alle stemmingen, behoudens het gestelde in artikel 6 lid 5, geschieden
mondeling, tenzij de voorzitter van de algemene vergadering een schriftelijke
stemming gewenst acht of tenminste vijf stemgerechtigden zulks vóór de
stemming verlangen, indien het een stemming over zaken betreft, dan wel één
stemgerechtigde zulks voor de stemming verlangt, indien het een stemming over
personen betreft. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
VIII. STATUTENWIJZIGING.
Artikel 16.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is geroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de
stemgerechtigden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
Een afschrift hiervan wordt op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
Tevens wordt minstens één week voor de vergadering een oproep geplaatst in
het officiële orgaan van de Universiteit Twente.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van
de stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt, welke opmaking zo mogelijk binnen drie maanden na het besluit tot
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statutenwijziging dient te geschieden. Het tijdstip van inwerkingtreden zal door het
bestuur zo spoedig mogelijk aan de leden bekend worden gemaakt. Tot het doen
verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
IX. ONTBINDING.
Artikel 17.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 16 is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening mag niet vervallen aan degene die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Bij het besluit tot ontbinding wordt aan het batig
saldo een bestemming gegeven.
X. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut verleden te Enschede, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens
is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: W.N.J.M. Collier; Hartog van Ark.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
DRIENERLOSE BADMINTON VERENIGING DIOK
DE LEDEN
Artikel 1.
1. De leden zijn verplicht binnen 30 dagen aan de secretaris schriftelijk melding te doen van
wijzigingen van alle gegevens, die op het inschrijfformulier moeten worden ingevuld. Op
het inschrijfformulier moet minimaal kunnen worden ingevuld:
a. voor- en achternaam;
b. woonadres;
c. e-mailadres;
d. telefoonnummer;
e. rekeningnummer;
f. student- of medewerkernummer;
g. een automatische incasso machtiging.
2. Mededelingen en andere stukken, die aan de adressen van het ledenregister zijn
verstuurd, zijn bindend voor de betreffende leden.
3. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de
bepalingen in de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement en zich hieraan te
onderwerpen.
4. Indien leden een automatische incasso machtiging hebben getekend, is de
penningmeester gemachtigd:
a. tot afschrijving van de jaarlijkse bijdrage, voor nieuwe leden eenmalig verhoogd met
het entreegeld (Artikel 10 Verenigingsstatuten), in de laatste week van oktober of
november.
b. tot afschrijving van debiteurbedragen in de laatste week van elke maand. Dit zijn
bedragen van debiteuren, die 30 dagen na het verstrijken van de betalingsdatum nog
openstaan. De inning van debiteurbedragen moet in de laatste week van de maand
plaatsvinden en kan pas geschieden als de automatische incasso inning duidelijk met
datum, subbedrag en omschrijving is gespecificeerd. Deze specificatie dient minimaal
5 dagen voor de automatisch incasso inning per mail te geschieden.
5. Leden, die geen automatische incasso machtiging tekenen of een getekende
automatische incasso machtiging schriftelijk bij het bestuur opzeggen, dienen voor
betaling van het entreegeld, de jaarlijkse contributie en debiteurbedragen een
alternatieve betalingswijze met de penningmeester overeen te komen.

HET BESTUUR
Artikel 2.
1. Het bestuur is verplicht de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement openbaar
ter beschikking te stelling, door plaatsing hiervan op de website van de vereniging.
2. Het bestuur is verplicht op het inschrijfformulier te verwijzen naar de locatie van
Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement, opdat leden bij inschrijving hiervan
kennis kunnen nemen.
3. De voorzitter van de vereniging zorgt ervoor dat de bestuursleden en de gewone leden
tijdig voor de voor hen bedoelde vergaderingen worden bijeengeroepen, en leidt
algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij/zij doet dit door het woord
te verlenen in de volgorde waarin dit wordt gevraagd. Hij/zij is niet verplicht iemand meer
dan drie keer over hetzelfde onderwerp aan het woord te laten.
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Bij ziekte of verhindering wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter, de
penningmeester of de secretaris.
4. De secretaris maakt verslag van bestuursvergaderingen, en voert de correspondentie
van de vereniging. Hij/zij is verplicht kopie te bewaren van alle stukken die de vereniging
uitgaan. Voorts houdt de secretaris het ledenregister bij.
5. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en draagt zorg voor het innen
van de contributies, donaties en andere vorderingen. Hij/zij zorgt ervoor dat geen grotere
bedragen dan € 100,- in contanten in kas worden gehouden. Het meerdere wordt door de
penningmeester gestort op de bank- en/of girorekening van de vereniging.
6. De voorzitter van de Technische Commissie is Competitie Contact Persoon van de
vereniging. Hij/zij maakt in overleg met de trainers indelingen voor trainingen en
wedstrijden, zo ook de indeling van teams voor wedstrijden, en onderhoud bij technische
aangelegenheden contact met personen en instanties binnen en buiten de vereniging.
7. De voorzitter van de PR/Media Commissie promoot de vereniging, intern en extern, en is
belast met het uitbrengen van het verenigingsblad. Hij/zij onderhoudt daarnaast contact
met sponsoren van de vereniging, en legt contracten met potentiële sponsoren.
8. De voorzitter van de Evenementen Commissie organiseert samen met de overige leden
van de Evenementen Commissie evenementen voor de leden van de vereniging. Hij/zij
zorgt ervoor dat elk jaar minimaal 8 evenementen worden georganiseerd, daar
evenementen de gezelligheid binnen de vereniging bevorderen.
9. De taken van de voorzitters van de Technische Commissie, de PR/Media Commissie en
de Evenementen Commissie mogen, indien zij geen plaats hebben in het bestuur,
worden uitgevoerd door het bestuur of commissies, die het bestuur benoemd. Het
bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.
10. Het bestuur is verplicht een vertegenwoordiger naar de vergaderingen van de Regio Oost
te sturen. Tevens is zij verplicht ervoor te zorgen dat zij vertegenwoordigd wordt op de
algemene ledenvergaderingen van de Nederlandse Badminton Bond. Het bestuur is
eveneens verplicht een vertegenwoordiger te sturen naar de algemene
ledenvergaderingen van de Sportraad Universiteit Twente.
Artikel 3.
De vereniging is lid van de Sportraad Universiteit Twente en is aangesloten bij de
Nederlandse Badminton Bond. De vereniging dient zich dan ook te houden aan Statuten
van deze twee instanties.

BEGUNSTIGERS
Artikel 4.
1. Een sponsor van de vereniging is geen begunstiger, tenzij hij/zij buiten de contractuele
rechten en plichten tussen sponsor en vereniging om een bijdrage levert, die hem/haar
volgens de Verenigingsstatuten een begunstiger zou maken.
2. Begunstigers, ook wel donateurs genoemd, dienen eenmaal per jaar een editie van het
verenigingsblad te ontvangen, die speciaal voor hen is gemaakt.

GASTSPELERS
Artikel 5.
Volgens artikel 3, lid 4 van de Verenigingsstatuten is het bestuur bevoegd gastspelers uit
te nodigen voor het bijwonen van oefeningen en wedstrijden. Een gastspeler is geen lid
van de vereniging. Het bestuur kan voor de geboden service een bijdrage van de
gastspeler vragen. Een gastspeler mag niet meer dan vijf maal per verenigingsjaar
uitgenodigd worden, tenzij de ledenvergadering anders beslist.
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FINANCIËN
Artikel 6.
Het bedrag, genoemd in artikel 9, lid 5a van de Verenigingsstatuten, wordt gesteld op
7,5 procent van de totale verenigingsbegroting.

ONGELDIGE STEMMEN
Artikel 7.
Onder ongeldige stemmen wordt verstaan:
a. ondertekende stembriefjes;
b. stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen
bedraagt.

DE SENAAT
Artikel 8.
1. De vereniging erkent het bestaan van een Senaat, welke bestaat uit de oud-voorzitters
van de vereniging. De voornoemde Senaat heeft een adviserende functie zonder
beslissingsbevoegdheid.
2. Leden van de Senaat hebben toegang tot de ledenvergaderingen. Een lid van de Senaat
heeft geen stemrecht, tenzij hij / zij dit ontleent aan zijn / haar verenigingslidmaatschap.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9.
1. De op een Algemene Vergadering te behandelen stukken dienen tenminste een week
voor de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk naar alle adressen van het
ledenregister te zijn opgestuurd of ter inzage te zijn gelegd op een voor alle leden
toegankelijke plaats in de vestigingsplaats van de vereniging, die bij de bijeenroeping van
de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.
2. De inhoud van de notulen van een Algemene Vergadering dienen binnen 90 dagen na de
datum van de Algemene Vergadering te zijn gepubliceerd op de website van de
vereniging.

DIOK-VISIE
Artikel 10.
1. De vereniging heeft een DIOK-visie, waarin het lange termijn beleid van de vereniging is
beschreven.
2. De DIOK-visie dient op iedere halfjaarlijkse Algemene Vergadering te worden behandeld.
3. De DIOK-visie, met daarin opgenomen alle op de halfjaarlijkse Algemene Vergadering
goedgekeurde wijzigingen, dient binnen 90 dagen na de datum van de halfjaarlijkse
Algemene Vergadering te zijn gepubliceerd op de website van de vereniging.
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SCHRIFTELIJK
Artikel 11.
1. Het bestuur en de leden moeten volgens de Verenigingsstatuten of het Huishoudelijk
Reglement bepaalde handelingen schriftelijk uitvoeren. Wettelijk gezien worden deze
handelingen ook schriftelijk uitgevoerd, als ze per e-mail worden afgedaan, en:
a. de e-mail dateerbaar is.
b. de verzender van de e-mail identificeerbaar is. Een e-mail, ondertekend met een
digitale handtekening, maakt de verzender identificeerbaar.
c. de e-mail authentiek is. Een digitale handtekening maakt een e-mail authentiek.
d. de e-mail is opgesteld in een gangbaar bestandsformaat, dat ook door de ontvanger
van de e-mail te openen is. Eventuele bijlagen moeten eveneens hieraan voldoen en
dateerbaar zijn.
2. Op de website moeten leden de volgende handelingen kunnen uitvoeren:
a. Het wijzigen van gegevens, genoemd in artikel 1, lid 1;
b. Het opzeggen van het lidmaatschap;
c. Het machtigen van andere leden voor een Algemene Vergadering.
Dit zijn handelingen, die volgens de Verenigingsstatuten alleen schriftelijk mogen worden
uitgevoerd. Wettelijk gezien vallen deze handelingen op de website alleen onder
schriftelijk handelen, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. De handelingen moeten dateerbaar zijn.
b. De website van de vereniging moet opgesteld zijn in een gangbaar bestandsformaat,
dat voor iedereen te openen is.
c. De handelingen moeten op een deel van de website worden uitgevoerd, dat alleen is
te bereiken na inloggen met een unieke gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord.
Het inloggen waarborgt de authenticiteit van leden, die op de website handelingen
uitvoeren, en maakt deze leden identificeerbaar.
3. De secretaris is verplicht alle handelingen, genoemd in artikel 11, lid 2 en uitgevoerd door
leden op de website, op papier te archiveren.
4. Handelingen, die volgens de Verenigingsstatuten of het Huishoudelijk Reglement
schriftelijk moeten worden uitgevoerd, moeten op een andere schriftelijke methode
worden uitgevoerd, als leden niet kunnen inloggen met een unieke gebruikersnaam en
bijbehorend wachtwoord.

SLOTBEPALING
Artikel 12.
Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts door de
ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien bij de bijeenroeping van de
ledenvergadering is vermeld, dat op de ledenvergadering een voorstel tot wijziging van
het Huishoudelijk Reglement zal worden behandeld.

