Statuten van Nooit Volleerd Volley Tienen –
seizoen 2018 – 2019
Hoofdstuk 1 : Naam – zetel – doel – maatschappelijk jaar
Art. 1 :
De vereniging heeft als maatschappelijke benaming: “Nooit Volleerd Volley Tienen”, afgekort N.V.V.
Tienen.
Art. 2:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tienen.
Art. 3:
De vereniging heeft als doel haar leden in de mogelijkheid te stellen de volleybalsport te beoefenen
evenals de volleybalsport te bevorderen, alles volgens de reglementen van het Volley Vlaanderen,
afgekort V.V.
Art. 4:
Nooit Volleerd Volley Tienen is een feitelijke vereniging aangesloten bij het V.V.
Ontslag uit deze bond kan enkel genomen worden mits naleving van de bestaand procedure terzake.
Als club mengt zij zich niet in de politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging van haar leden en
als club onthoudt zij zich van elke stellingname in deze aangeledenheden.
Art. 5:
Door het lidmaatschap bij N.V.V. Tienen verbinden de leden er zich toe de reglementen van het V.V.
na te leven en tevens te handelen naar de bepalingen van onderhavig statuut.
Art. 6:
De vereniging is opgericht zonder beperking van duur. Ze wordt ontbonden wanneer de meerderheid
van de leden in een buitengewone algemene vergadering dit bij de geheime stemming beslist.
Wanneer het ledenaantal minder is dan zes wordt de ontbinding automatisch.
Art. 7:
Het maatschappelijk jaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Hoofdstuk 2: Leden
Art. 8:
De vereniging bestaat uit spelende en niet-spelende leden (niet-spelende leden moeten niet
noodzakelijk aangesloten zijn bij het V.V).
Art. 9:
Het bestuur beslist, na advies van trainer en ploeg, voor spelende leden bij eenvoudige meerderheid
van de aanwezige leden, over het aanvaarden of verwerpen van een vraag tot lidmaatschap.
Art. 10:
Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. Wie na 1 januari lid wil worden,
betaalt de helft van het lidgeld.
Eerste lid volledige bedrag, tweede lid -30€, derde lid – 100€, vierde lid gratis.
Bij betalingsproblemen afbetalingsplan in samenspraak opzetten met het bestuur.
Bij meerdere kinderen is er een mogelijkheid tot sociaal tarief....
Bij achterstel van 6 maanden of bij niet-betaling van het lidgeld kan het bestuur sancties treffen die
tot uitsluiting kunnen gaan.
Alle genomen sancties worden door het bestuur gemotiveerd op de eerstvolgende ledenvergadering.
Ze wordt meegedeeld en overgemaakt aan het V.V. ter inlichting voor eventuele aansluiting bij een
andere club.

Hoofdstuk 3: Het bestuur
Art. 11:
Het bestuur bestaat uit 8 leden, spelende of niet-spelende leden, gekozen door de algemene
vergadering.
Tussen zijn leden kiest het bestuur:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4 Materiaalmeester
5 Jeugdverantwoordelijke
6 Cafetaria-verantwoordelijke
7 Cafetaria-verantwoordelijke (2p)
8. E – verantwoordelijke

Daarenboven duidt elke ploeg een afgevaardigde aan bij het bestuur. Deze afgevaardigde
vertegenwoordigt zijn/haar ploeg bij het bestuur, maar heeft geen stemrecht. Trainers kunnen geen
lid zijn van het bestuur wanneer hun vergoeding hoger ligt dan het minimumbedrag door het bestuur
bepaald.

Art. 12:
De leden van het bestuur worden voor de duur van 4 jaar gekozen.
De helft van de leden moet om de 2 jaar herkozen worden.
Na de eerste ambtsperiode van 2 jaar worden de mandaten die aan de herkiezing onderworpen
worden (helft +1) door het lot aangeduid.
Na 4 jaar treedt de andere helft uit. Indien er evenveel of minder kandidaten zijn, moet er niet
gestemd worden.
De uittredende beheerders zijn herkiesbaar. Indien door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak
een mandaat van een beheerder openvalt, hebben de overblijvende beheerders het recht in
vervanging te voorzien. De aanstelling moet de eerstvolgende algemene vergadering ter
bekrachtiging voorgelegd worden.
Dit sluit niet uit dat een ander lid zich voor de vacature kan kandidaat stellen. Het nieuwe
bestuurslid beëindigt het mandaat van zijn voorganger.
Indien het aantal mandaten in het bestuur voor de helft +1 onbezet is, moet de algemene
vergadering zonder uitstel samengeroepen worden om in de vervangingen te voorzien.
Art. 13:
De kandidatuur voor een bestuursfunctie moet schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt worden
voor de algemene vergadering.
Art. 14:
De voorzitter roept de bestuursvergaderingen samen, stelt de agenda op en zit de vergaderingen
voor. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de secretaris, is deze ook afwezig, dan wordt hij
vervangen door het oudste bestuurslid in jaren.
Art. 15:
Het bestuur kan enkel geldig beslissen over punten die op de agenda staan bij zover de meerderheid
van de leden er is (helft +1).
Indien de meerderheid niet aanwezig is , moet een nieuwe vergadering samengeroepen worden.
Deze beslist over dezelfde agendapunten, welke ook het aantal aanwezige leden is.
Op vraag van minstens 3 bestuursleden is de voorzitter verplicht een bestuursvergadering samen te
roepen binnen de 14 dagen na de vraag.

Art. 16:
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen wordt
opnieuw gestemd. Bij een nieuwe staking van stemmen, beslist de voorzitter. Een onthouding wordt
niet als een uitgebrachte stem aanzien.
Art. 17:
De stemming in het bestuur gebeurt mondeling. Op vraag van minimum 1 lid is de stemming
geheim.
Art. 18:
Alles wat niet voorbehouden is aan de algemene vergadering ligt in de bevoegdheid van het bestuur.
Art. 19:
Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.
(zie bijlage 2)

Hoofdstuk 4: De algemene vergadering - stemrecht
Art. 20:
De algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, is samengesteld uit al de leden.
De jaarlijkse statutaire vergadering gaat door voor het einde van het kalenderjaar na afsluiting van
het maatschappelijk jaar, op plaats, datum en uur te bepalen door het bestuur.
Het bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Het bestuur doet dit telkens wanneer ¼ van de clubleden erom verzoekt. Dit verzoek ondertekent
door de aanvragers, moet schriftelijk gericht worden aan de voorzitter en moet de agenda opgeven.
De voorzitter roept de buitengewone algemene vergadering samen uiterlijk 1 maand na de datum
van het verzoek.
Art. 21:
De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuur, de uitnodiging is schriftelijk en
moet tenminste 8 dagen vooraf aan de leden bezorgd worden.
De uitnodiging bevat de agenda.
Art. 22:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid wordt hij
vervangen door de secretaris, is deze ook afwezig, dan wordt hij vervangen door het oudste
bestuurslid in jaren. (cfr. Art. 14)

Art. 23:
Elk lid heeft recht op 1 stem. Het lidmaatschap blijkt uit de recentste ledenlijst van het lopende jaar.
Een lid kan zich laten vertegenwoordigen, krachtens een geschreven volmacht, maar niemand mag
aldus voor meer dan 1 lid optreden.
Art. 24:
Behalve voor statutenwijziging of voor ontbinding van de club, zoals voorzien in Art. 6, mag de
algemene vergadering beslissen welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.
De beslissingen worden bij meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen.
Een onthouding wordt niet als een uitgebrachte stem aanzien. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Art. 25:
De vergadering mag slechts beslissen over de punten op de agenda. Bij algemene instemming mag
tijdens de vergadering een punt aan de agenda toegevoegd worden en mag erover gestemd worden.
Art. 26:
De stemming gebeurt bij handopsteking. Voor de verkiezing van het bestuur of beslissing van
ontbinding is de stemming geheim. Dit is ook zo voor alle persoonsgebonden aangelegenheden.
Art. 27:
Voor statutenwijzingen of ontbinding van de club kan een buitengewone algemene vergadering
beslissen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het
geval zal een tweede buitengewone algemene vergadering, met dezelfde agenda, bijeengeroepen
worden. Deze vergadering kan geldig beslissen, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordige leden zijn.
Nochtans kan de beslissing slechts genomen worden met een meerderheid van 2/3 van de
uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet als een uitgebrachte stem aanzien.
Is het ledenaantal minder dan 6, dan wordt de club ambtshalve ontbonden.
Art. 28:
Op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt door de penningmeester verslag uitgebracht
over de financiële situatie van de club.
De boekhouding wordt voorafgaandelijk door 2 leden gecontroleerd.

