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Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk 
(NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel uit de fusie van Energo / Flip 
Schoonmaak, Shock ’82 en Dynamo. 
 
Artikel 2. 
De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de 
volleybalsport in al zijn verschijningsvormen en het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn. 
 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 lid te zijn van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) - hierna te noemen de 
"sportbond" en/of ‘’Nevobo’’ - ; 

 de oefening en training van de leden te verzorgen; 

 deel te nemen aan de door de sportbond georganiseerde of goedgekeurde 
wedstrijden; 

 deel te nemen aan andere georganiseerde wedstrijden; 
 het organiseren van wedstrijden op het gebied van de volleybalsport of andere vormen 

daarvan; 

 de benodigde accommodatie te verzorgen / aan te brengen en in stand te brengen; 
 samenwerking met andere sportverenigingen en gezamenlijk aanbieden van sport, 

Het organiseren van wedstrijden op het gebied van de volleybalsport of andere vormen 
daarvan. 
 
Artikel 3. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar en is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 4. 
De vereniging bestaat uit: 
a. Seniorenleden; 
b. Jeugdleden; 
c. Ereleden; 
 
Artikel 5. 
Seniorenleden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder. Jeugdleden zijn natuurlijke 
personen tot achttien jaar oud. 
 
Artikel 6. 
Ereleden worden op voordracht van het bestuur voor benoeming voorgelegd aan de algemene 
vergadering 
 
Artikel 7. 
Leden, die voor hun lidmaatschap wensen te bedanken, moeten het secretariaat tenminste 4 
weken vóór het einde van het verenigingsjaar schriftelijk kennisgeven. Bij verhuizing geeft elk 
lid hiervan tevens kennis aan de secretaris. 
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Artikel 8. 
Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting. 

 
Artikel 9. 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatshebben in de navolgende gevallen: 

a. Wanbetaling; 
b. Wangedrag; 
c. Het schaden van de belangen en/of de goede naam van de vereniging, hetzij door zekere 

handelingen, hetzij door nalatigheden, hetzij door lijdelijk verzet. 
In de gevallen a en c geschiedt de ontzetting door het bestuur. In alle andere gevallen kan 
het bestuur aan de ledenvergadering voorstellen een dergelijk lid van zijn lidmaatschap te 
ontzetten. 
 
Artikel 10. 
Leden, die ophouden lid van de vereniging te zijn, en geroyeerde leden verliezen alle 
aanspraken en rechten op eigendommen en bezittingen van de vereniging. 
 
Artikel 11. 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De contributie van senioren en jeugdleden 
wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 
 
Artikel 12. 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen 
 
Artikel 13. 
Het bestuur heeft het recht om seniorenleden of jeugdleden een boete of straf op te leggen, 
te bepalen door het bestuur. 
 
Artikel 14. 
De vereniging kent naast leden donateurs. 

 Donateurs zijn natuurlijk of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die 
zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 
bijdrage te storten. 

 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of 
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 

 De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door 
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur 
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Artikel 15. 
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestaat uit tenminste drie natuurlijke 
personen, terwijl het aantal bestuurders wordt vastgelegd door de ledenvergadering.  Een 
bestuurslid kan meer dan één functie vervullen. Bestuursleden worden door de 
ledenvergadering uit de leden benoemd. 
 
Artikel 16. 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen het 
dagelijks bestuur vormend, die allen in functie worden gekozen. Bestuursleden worden 
kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien (10) stemgerechtigde leden. De 
kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Kandidaten voor 
het bestuur moeten minstens 7 dagen voordat de ledenvergadering wordt gehouden 
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. 
 
Artikel 17. 
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op 
te maken rooster van aftreding. Het rooster van aftreden op de Algemene ledenvergadering 
vastgesteld; daarbij geldt dat er maximaal twee bestuursleden tegelijkertijd kunnen aftreden. 
De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in. 
 
Artikel 18. 
De voorzitter, tezamen met de secretaris of de penningmeester, vertegenwoordigen de 
vereniging in en buiten rechte en is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter 
leidt de vergaderingen en oefent, waar hij dit nodig acht, volledig toezicht uit op het uitvoeren 
van de taak van de overige bestuursleden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 
vergadering geleid door het langst zittende bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, 
dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 
Artikel 19. 
De secretaris voert alle correspondentie, de vereniging betreffende, en houdt van de 
verzonden stukken kopie. Hem is de zorg opgedragen voor het archief. Hij maakt van de 
ledenvergaderingen notulen, welke door hem op de eerstvolgende ledenvergadering worden 
voorgelezen. In de jaarlijkse ledenvergadering brengt hij verslag uit over de toestand van de 
vereniging over het afgelopen verenigingsjaar. 
 
Artikel 20. 
De penningmeester beheert de geldmiddelen, waarvoor hij persoonlijk verantwoordelijk is. Hij 
draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle 
ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging ten allen tijde 
aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet 
gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie. Op de jaarlijkse ledenvergadering brengt hij verslag 
uit over zijn beheer. Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van 
alle boeken en bescheiden. Tevens dient hij alle inlichtingen te verstrekken, welke de 
kascommissie van hem terzake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat 
voor hem jegens het bestuur, dat hem ten alle tijden ter verantwoording kan roepen. 
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Artikel 21. 
Vergaderingen worden verdeeld in bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. De 
vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.  
De bestuursvergadering vindt maandelijks plaats en de ledenvergadering wordt minimaal één 
keer per jaar gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en verder zo 
vaak als het bestuur het nodig vindt. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende 
gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. 
 
Artikel 22. 
Voor de ledenvergadering moeten de leden tenminste 7 dagen van tevoren schriftelijk worden 
opgeroepen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
 
Artikel 23. 
De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie (3) leden en één 
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de 
commissie worden benoemd voor de duur van maximaal drie (3) jaar en treden volgens een 
op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. De kascommissie 
onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt de algemene vergadering 
verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas 
en de bescheiden van de vereniging te geven. 
 
Artikel 24. 
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,  die 
daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst 
lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en 
is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 
 
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene 
ledenvergadering. Het stemrecht van een minderjarig lid (< 18 jaar) kan alleen worden 
uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een 
ander stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een 
stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden. 
 
Artikel 25. 
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering 
worden gehouden. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid 
der uitgebrachte stemmen beslist.  
 
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij 
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee 
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de 
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 
 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
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een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
 
Artikel 26. 
Onder stemmen wordt verstaan de geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking 
komen: 

1. Blanco stembriefjes; 
2. Enigerlei wijze ondertekende stembriefjes; 
3. Stembriefjes, welke meer namen bevatten dan vacatures, welke onduidelijk zijn ingevuld 

of niet terzake doende opmerkingen bevatten. 
 
Artikel 27. 
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen aangebracht worden door een ledenvergadering, 
met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
 
Artikel 28. 

Ieder lid der vereniging wordt geacht dit reglement te kennen.  

 

Artikel 29. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. In spoedeisende 
gevallen het Dagelijks Bestuur.  
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