
 1

 
 

Statuten  
Voetbalvereniging Wilhelmina Boys 
 
 
 
 
==============================================================
= 
 
 
Inhoud: 
 
 
 

Naam, zetel en duur     2 
Doel        2 
Leden en lidmaatschap     2 
Einde lidmaatschap      2 
Stemrecht       3 
Bestuur       3 
Dagelijks Bestuur      4 
Schorsing en einde lidmaatschap    4 
Geldmiddelen       4 
Kascommissie      4 
Algemene Vergaderingen     5 
Bijeenroeping Algemene Vergaderingen  5 
Huishoudelijk Reglement     5 
Besluitvorming van de Algemene Vergadering  5 
Statutenwijziging      5 
Ontbinding       6 
Onvoorziene gevallen     6 
Slotbepaling       6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
Statuten 
 

Naam, zetel en duur 
 
Artikel 1: 
De vereniging is genaamd Voetbalvereniging Wilhelmina Boys en werd opgericht op één augustus 
negentienhonderd vier en dertig. 
 
Artikel 2: 
De vereniging is opgericht en gevestigd te Best. Vanaf de inwerkingtreding van de sub 4 hiervoor 
gemelde statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd en bezit volledige 
rechtsbevoegdheid. 
 

Doel 
 
Artikel 3: 
1. De vereniging heeft ten doel: het doen van beoefenen- en het bevorderen van de voetbalsport in 

al zijn verschijningsvormen om aldus sportief en aangenaam bezig te zijn, alsmede al hetgeen 
hiertoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin der woorden. 

2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken om door middel van het lidmaatschap van 
de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, hierna verder te noemen: “KNVB: 
- Deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en 

seriewedstrijden. 
- Het deelnemen aan en/of organiseren van evenementen op het gebied van voetbalsport, 

alsmede al hetgeen daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin der woorden. 
 

Leden en lidmaatschap 
 
Artikel 4: 
De vereniging kent: 
Leden, juniordeelnemers en begunstigers. 
1. Leden zijn zij die bij het begin van een boekjaar de leeftijd van zestien (16) jaren hebben bereikt 

en als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. 
2. Juniordeelnemers zijn zij, die bij het begin van het boekjaar de leeftijd van zestien (16) jaren nog 

niet hebben bereikt en als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5. 

3. Leden en junior deelnemers dienen lid te zijn van de “KNVB”. 
 
Artikel 5: 
Degene die lid of juniordeelnemer wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris van 
het bestuur. De opgave gebeurt door middel van het inschrijfformulier van de vereniging. 
 
Einde lidmaatschap 
 
Artikel 6: 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a.   Door de dood van het lid. 
b.   Door opzegging door het lid. 
c.  Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden in de gevallen dat hij na te 

zijn gemaand, zijn verplichtingen - en met name ook zijn financiële verplichtingen- jegens 
de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Voorts kan opzegging geschieden 
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de 
Statuten gesteld, te voldoen. 



 3

d.   Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
Statuten, Reglementen of Besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het lid geschorst en heeft geen stemrecht. 

2.  Opzegging namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden 

tegen het einde van het lopende boekjaar. 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. 

 

Stemrecht 
 
Artikel 7: 
a. Uitsluitend leden die de leeftijd van zestien (16) jaren hebben bereikt en niet geschorst zijn 

hebben stemrecht. 
b. Stemgerechtigde leden kunnen ook per volmacht hun stem door een ander stemgerechtigd lid 

van de vereniging laten uitbrengen. Hiertoe dient een schriftelijke en ondertekende verklaring 
aan het bestuur te worden overlegd. Elk lid kan maximaal één stem per volmacht uitbrengen. 

 

Bestuur 
 
Artikel 8: 
Alleen leden van de vereniging die de leeftijd van achttien (18) jaren bereikt hebben zijn verkiesbaar 
als bestuurslid. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd. 
 
Artikel 9: 
De voorzitter van het bestuur wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen. De overige 
bestuursfuncties worden onderling in het bestuur verdeeld. 
 
Artikel 10: 
Het bestuur is belast met de werkzaamheden verbonden aan en voortvloeiend uit het in artikel 3 
omschreven doel. Het draagt zorg voor de naleving van de Statuten en de daaruit voortvloeiende 
Reglementen en is verantwoordelijk voor het beheer van de bezittingen van de vereniging. Voorts 
draagt het zorg voor de inschrijvingen met betrekking tot de vereniging in het Verenigingregister van 
de Kamer van Koophandel overeenkomstig artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 11: 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. Zij 
kunnen zich daarbij ieder door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. 
 
Artikel 12: 
Voor het beschikken over gelden bij banken of girodiensten is de handtekening van de 
penningmeester voldoende, casu quo van hem die daartoe gemachtigd is door het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 13: 
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van register- goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een 
schuld van een derde verbindt, mits hiertoe vooraf door de ledenvergadering met een meerderheid 
van twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen is besloten. Bij gebreke van deze 
goedkeuring is het bestuur niet bevoegd deze rechtshandelingen aan te gaan. 
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Dagelijks Bestuur 
 
Artikel 14: 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. In geval van afwezigheid 
van een lid van het Dagelijks Bestuur treedt de aangewezen plaatsvervanger in zijn plaats. Alleen in 
spoedeisende gevallen kan door het Dagelijks Bestuur een beslissing genomen worden. Zij is echter in 
dat geval verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 

Schorsing en einde lidmaatschap 
 
Artikel 15: 
1. Ook wanneer een bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd kan hij te allen tijden worden 

ontslagen of geschorst door het orgaan dat hem heeft benoemd. Een schorsing die niet binnen 
drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt van rechtswege door 
verloop van die termijn. 

2. Een bestuurslid wordt gekozen voor de tijd van drie (3) jaren. Uiterlijk drie (3) jaren na zijn 
benoeming treedt hij af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. 
Degene, die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het 

lidmaatschap van de vereniging. 
b. door ontslagname van het betreffende bestuurslid. 

 

Geldmiddelen 
 
Artikel 16: 
De inkomsten van de vereniging worden verkregen uit contributies van de leden, entreegelden, 
schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies, bijdragen, donaties, renten en overige baten. 
 
Artikel 17: 
De contributie wordt vastgesteld bij het hierna nader te noemen Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 18: 
Het beheer van de geldmiddelen berust bij de penningmeester en staat onder controle van een 
kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 20 van dit statuut. 
 
Artikel 19: 
Het bedrag waarvoor het bestuur de vereniging maximaal kan binden, zonder goedkeuring van de 
Algemene Vergadering, wordt vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement. 
 

Kascommissie 
 
Artikel 20: 
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van minimaal drie (3) leden 
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar 
bevindingen. De commissie draagt de naam “kascommissie”. 
 
Artikel 21: 
Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag, de jaarrekening en verantwoording 
strekt het bestuur tot décharge. 
 
Artikel 22: 
Indien de goedkeuring van de jaarrekening en verantwoording wordt geweigerd wordt door de 
Algemene Vergadering een nieuwe commissie benoemd, bestaande uit minimaal drie andere leden die 
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een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Binnen één maand na de benoeming 
brengt deze commissie aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
 

Algemene Vergaderingen 
 
Artikel 23: 
Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt jaarlijks een Algemene Vergadering met de 
leden gehouden. Deze draagt de naam “Algemene Vergadering”. 
 
Artikel 24: 
Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. Voorts 
indien minimaal een/tiende (1/10e) van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk aan het bestuur 
verzoeken. 
 
 

Bijeenroeping Algemene Vergaderingen 
 
Artikel 25: 
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks 

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het 
ledenregister, dan wel middels een elektronisch en/of ander communicatiemiddel. De termijn 
voor de oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen. 

2. Bij de oproeping of een tijdige aanvulling daarop worden de te behandelen onderwerpen 
vermeld. 

 
Artikel 26: 
Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging lopen van één juli van enig jaar tot en met 
dertig juni van het jaar daarop. 
 

Huishoudelijk Reglement 
 
Artikel 27: 
De Algemene Vergadering zal een Huishoudelijk Reglement vaststellen of wijzigen. In dit 
Huishoudelijk Reglement worden nadere regels gegeven omtrent het lidmaatschap, de introductie, de 
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het 
beheer en het gebruik van de bezittingen van de vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de 
regeling gewenst voorkomt en voorzover een en ander niet in de statuten is geregeld. Het 
Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten of de Wet. 
 

Besluitvorming van de Algemene Vergadering 
 
Artikel 28: 
Voorzover de Statuten of de Wet niet anders bepalen, is bij stemming over zaken de meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij stemming over personen is twee/derde (2/3e) 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen noodzakelijk. Indien herstemming noodzakelijk is, is 
de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Onder meerderheid wordt verstaan het 
eerste getal boven de helft der geldig uitgebrachte stemmen. Afronding heeft steeds naar boven 
plaats. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken 
oordeel over de uitslag van een stemming of de inhoud van een besluit, voorzover niet schriftelijk 
vastgelegd, is beslissend, behoudens betwisting door de vergadering, waarop een herstemming moet 
plaatsvinden. 
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Statutenwijziging 
 
Artikel 29: 
1. In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit 

van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in de 
vergadering een 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 ten minste veertien (14) dagen voor de vergadering 
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op 
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop 
de vergadering wordt gehouden.  

3. Het bepaalde in de eerst twee leden van dit artikel is niet van toepassing, indien in de 
Algemene Vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het 
besluit tot Statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

4. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3e) van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering. 

5. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 
Statuten neer te leggen ten kantore van het in artikel 29 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde register. 

 

Ontbinding 
 
Artikel 30: 
1. De vereniging wordt ontbonden door: 

a.  Een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van 
het voorgaande artikel is op de besluitvorming van overeenkomstige toepassing. 

b. Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van 
het faillissement wegens de toestand van de boedel. 

c. Door de rechter in de gevallen in de Wet bepaald. 
d. Door het geheel ontbreken van leden. 

2. Op de vereffening zijn artikel 23 en 24 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Een 
na de vereffening eventueel overblijvend batig saldo zal worden uitgekeerd aan een 
rechtspersoon voor wie het doel zoveel mogelijk het doel van de onderhavige vereniging nabij 
komt. 

 

Onvoorziene gevallen 
 
Artikel 31: 
In alle gevallen waarin de Wet niet voorziet of in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet is 
voorzien, beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid in hoogste ressort.  
 

Slotbepaling 
 
Artikel 32: 
Opgemaakt ten kantore van notaris mr Augustinus Cornelis Wilhelmus van Susante, gevestigd te Best 
op vier maart tweeduizend acht. 
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