STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Recreatiesportvereniging (ex-) Hartpatiënten “Spijkenisse” en is
gevestigd te Spijkenisse.
2. De vereniging is opgericht vijfentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig en is voor
onbepaalde tijd aangegaan.
3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
- haar leden op verantwoorde wijze, gelegenheid te bieden tot spel, sport en onderling
verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden;
- het beoefenen van bepaalde takken van spel en sport;
- het bevorderen van onderlinge communicatie.
2. Voor het bereiken van haar doelstelling kan de vereniging lid worden van- en samenwerken met
andere organisaties, die op gelijke wijze werkzaam zijn.
3. De vereniging zal geen wedstrijden, competities enzovoorts organiseren.
4. Tenminste één sport- en spelleider zal aan de vereniging verbonden zijn.
Deze persoon zal zich al dan niet beroepshalve verbonden dienen te voelen met het lot van (ex-)
hartpatiënten.
Hij/zij zal daartoe aangezocht worden door het bestuur en zal buitengewoon lid der vereniging zijn.
MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het aanwenden van alle wettige middelen die haar ten
dienste staan, waaronder het onderhouden van een website.
De vereniging mag nooit gelden gebaseerd op een positief saldo ten goede laten komen aan leden en
besturen.
LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN
Artikel 4
De vereniging bestaat uit leden en buitengewone leden. Zij stemmen in met de doelstelling van de
vereniging.
Artikel 5
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die met toestemming van de behandelend
geneesheer geschikt zijn deel te nemen aan de activiteiten, genoemd in artikel 2 lid 1.
Artikel 6
1. Buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke bij of krachtens
de statuten en huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
Artikel 7
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en buitengewone leden; bij niet toelating tot lid
kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Waar hierna wordt gesproken over leden, dan zijn daar zowel de leden als buitengewone leden
onder begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. Het bestuur houdt het inschrijfformulier en de toestemming van de behandelend geneesheer van de
leden in haar administratie, zolang het lidmaatschap duurt, en behandelt deze als zeer vertrouwelijk
en zullen nimmer buiten de vereniging gebracht worden.
5. De leden zijn gehouden om wijzigingen onmiddellijk ter kennis van het bestuur te brengen.
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand voor het
einde van het lopende kwartaal;
c. opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur:
1e. wegens wanbetaling;

2e. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het
lidmaatschap gesteld;
3e. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d. ontzetting op grond van handelingen in strijd met de statuten en reglementen van de vereniging
of besluiten van de Algemene Vergadering.
Ontzetting geschiedt, schriftelijk met opgave van redenen door het bestuur.
De betrokkene heeft het recht om binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep
aan te tekenen bij het bestuur.
Behandeling van de zaak vindt plaats conform de regelgeving in artikel 11 van de statuten en
artikel 12 van het huishoudelijk reglement.
ORGANEN
Artikel 9
De vereniging kent de volgende beslissingsbevoegde organen:
a. de Algemene Vergadering
b. het Bestuur
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10
1. De beslissingsbevoegdheid over onder meer de navolgende zaken berust bij de Algemene
Vergadering:
a. de jaarrekening en het jaarverslag;
b. de begroting;
c. de contributie;
d. het aangaan van rechtshandelingen door het bestuur als bedoeld in artikel 44 van het Burgerlijk
Wetboek, Boek 2. Hetgeen betekent: rechtsbevoegdheid van het bestuur zoals in de statuten
omschreven, voor meer handelingen moet de Algemene Vergadering toestemming geven;
e. het toetreden tot andere verenigingen of stichtingen;
f. de verkiezing van de leden van het bestuur;
g. schorsing en/of ontslag van het bestuur;
h. het vaststellen of wijzigen van de statuten;
i. het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement;
j. de ontbinding van de vereniging;
k. de bestemming van de bezittingen van de vereniging bij ontbinding van de vereniging, zulks
met inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.
2. De Algemene Vergadering dient voorts voorstellen ingediend door het bestuur te behandelen,
alsmede verdere punten op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld.
Samenstelling
Artikel 11
1. Toegang tot de vergadering hebben alle leden. Geen toegang hebben geschorste leden.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld
en krijgt gelegenheid daarover het woord te voeren.
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 en 2 bedoelde personen beslist de voorzitter.
Vergadering
Artikel 12
1. Tenminste éénmaal per jaar voor één juni wordt een Algemene Vergadering gehouden.
2. Alle leden worden schriftelijk met vermelding van de te behandelen agendapunten voor deze
Algemene Vergadering uitgenodigd.
3. De uitnodiging als bedoeld in het vorige lid moet tenminste achtentwintig dagen vóór de datum van
de Algemene Vergadering in het bezit van de leden zijn.
4. In de Algemene Vergadering kan het woord worden gevoerd door de leden.
5. De voorzitter kan voorts het woord verlenen aan deskundigen, aangetrokken door het bestuur.

Stemming en besluitvorming
Artikel 13
1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
2. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid
uitbrengen, met die verstande dat een lid niet meer dan in totaal twee stemmen kan uitbrengen.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd en beslist, met meerderheid van stemmen.
4. Over zaken wordt mondeling gestemd en beslist, met meerderheid van stemmen.
5. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Behoudens bij huishoudelijk reglement bepaalde regels omtrent urgente onderwerpen, kunnen op de
Algemene Vergadering geen besluiten worden genomen over onderwerpen die niet op de agenda
voorkomen.
De Buitengewone Algemene Vergadering
Artikel 14
1. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden door het bestuur belegd, zo dikwijls het bestuur of
een aantal leden, vertegenwoordigend tenminste tien procent van het totale ledental dit verlangt.
2. Indien het bestuur binnen veertien dagen geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek zoals bedoeld
in het vorige lid, kan de Vergadering door de aanvrager(s) zelf worden uitgeschreven op de wijze,
waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept. In dit geval is het bestuur verplicht de
aanvrager(s) te laten beschikken over het ledenbestand.
3. De oproep voor een Buitengewone Algemene Vergadering moet tenminste achtentwintig dagen van
tevoren worden verzonden; hierin worden de te behandelen punten en voorstellen vermeld.
4. Besluiten, genomen op een Buitengewone Algemene Vergadering hebben dezelfde rechtskracht als
die van de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Artikel 15
Alles, wat voorts de Algemene- en Buitengewone Algemene Vergadering betreft, wordt bij
huishoudelijk reglement geregeld.
HET BESTUUR
Bevoegdheden
Artikel 16
1. Het bestuur
a. is belast met de algemene en dagelijkse leiding van de vereniging in de meest uitgebreide zin
van het woord;
b. waakt over de naleving van de statuten en de reglementen;
c. zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering;
d. vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, dan wel tenminste (twee) leden van het
bestuur gezamenlijk waarvan tenminste één voorzitter, secretaris of penningmeester is.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder begrepen de
handelingen bedoeld in artikel 44, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Samenstelling
Artikel 17
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, te weten:
- voorzitter;
- secretaris;
- penningmeester;
- en zoveel leden als nodig wordt geacht, mits het totaal aantal bestuursleden oneven is.
2. De voorzitter van de vereniging is ook de voorzitter van het bestuur.
3. Tijdens het bestaan van één of meer vacatures geldt het bestuur als voltallig samengesteld.
Stemming en besluitvorming
Artikel 18
Het bestuur neemt zijn besluiten met meerderheid van stemmen.
Artikel 19
1. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een
periode van drie jaar.
2. Zij zijn terstond voor een periode van drie jaar herkiesbaar.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
4. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en de leden.

COMMISSIES
Artikel 20
Door het bestuur kunnen commissies worden ingesteld volgens bij huishoudelijk reglement vast te
stellen regels.
BELEID EN FINANCIËN
Artikel 21
1. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid.
2. De financiële verantwoording alsmede de toestand van het vermogen van de Vereniging wordt
neergelegd in een jaarrekening.
3. Deze jaarrekening moet zijn voorzien van een goedkeuring door de kascontrolecommissie, welke
zal worden samengesteld uit de leden, geen bestuurslid zijnde, die jaarrekening en bescheiden
onderzoekt.
4. De kascontrolecommissie brengt in de vergadering verslag uit en zal de Algemene Vergadering
voorstellen kwijting over het gevoerde beleid van het bestuur te verlenen.
5. Het bestuur is verplicht alle bescheiden, genoemd in de vorige leden van dit artikel te bewaren
volgens de wettelijke termijn.
Artikel 22
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:
1. a. contributie van de leden;
b. subsidies en giften;
c. andere baten.
2. Buitengewone leden zijn vrijgesteld tot het betalen van contributies en andere bijdragen.
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23
1. Onderwerpen, welke niet in deze statuten zijn genoemd, zullen door de Algemene Vergadering in
het huishoudelijk reglement worden vastgelegd.
2. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten.
3. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten worden aangenomen door de
Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen.
WIJZIGING VAN STATUTEN
Artikel 24
1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op een daartoe uitgeschreven Algemene
Vergadering met meerderheid van stemmen waarbij tenminste één vierde deel van het aantal leden
aanwezig is.
2. Deze vergadering moet tenminste achtentwintig dagen van tevoren worden uitgeschreven. De
voorgestelde wijzigingen moeten in dezelfde termijn woordelijk aan de leden zijn toegezonden.
3. Amendementen op de voorstellen moeten tenminste veertien dagen vóór de Algemene Vergadering
woordelijk aan de leden zijn toegezonden.
4. Wijziging van statuten treedt in werking na het opmaken van de notariële akte.
ONTBINDING
Artikel 25
1. De vereniging kan te allen tijden worden ontbonden. Het besluit tot ontbinding kan alleen worden
genomen met een meerderheid van stemmen op de Algemene Vergadering, welke tot dit doel is
bijeengeroepen. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkomstige
toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt door de Algemene Vergadering, waarin tot ontbinding
wordt besloten, aan een batig saldo na vereffening, met inachtneming van de betreffende
wettelijke bepalingen, een bestemming gegeven.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende deze vereffening blijven de bepalingen en reglementen voor zover mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

