Statuten
Naam en zetel
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: De Meeuwen. Zij is gevestigd te Zoutelande, gemeente
Veere.
Duur
Artikel 2:
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.
Doel
Artikel 3:
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van het voetbalspel en
aanverwante takken van sport.
Middelen
Artikel 4:
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het spelen van
wedstrijden en voorts door andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen
zijn.
Leden
Artikel 5:
a. De vereniging bestaat uit: bondsleden (onderverdeeld in senioren, junioren (JO19 t/m
JO14) en pupillen (JO13 t/m JO6)) en verenigingsleden.
b. De vereniging kent voorts:
1. leden van verdienste
2. ere-leden
Dit zijn evenwel geen leden in de zin van de wet.
c. Bondsleden (senioren, junioren (JO19 t/m JO14) en pupillen (JO13 t/m JO6 )) zijn zij, die
jaarlijks een bij het Huishoudelijk Reglement vastgestelde contributie betalen en die
ingeschreven zijn als lid van de KNVB en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden
deel te nemen en enige functie in de vereniging te bekleden.
- senioren zijn zij, die voor 1 januari van het lopende seizoen achttien jaar of ouder
zijn.
- junioren en pupillen zijn zij, die de leeftijd van seniorleden nog niet hebben bereikt.
d. Verenigingsleden zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig
door het bestuur zijn toegelaten.
e. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur
genomen na een schriftelijke aanmelding bij de secretaris, door de betrokkene.
Minderjarigen hebben bij aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening
van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
f. Ere-leden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien
stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.
g. Seniorleden en verenigingsleden hebben ieder tien stemmen. Junioren (JO19 t/m JO14)
en pupillen (JO13 t/m JO6) hebben één stem. Ere-leden en leden van verdienste, die niet
tevens seniorlid of verenigingslid zijn, hebben een adviserende stem.
Artikel 6:
Door verkrijging van het bondslidmaatschap van de vereniging, wordt men tevens lid van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, (hierna verder te noemen K.N.V.B.). De bondsleden

zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de K.N.V.B.. Het
bestuur is bevoegd aan de K.N.V.B. alle gevraagde inlichtingen omtrent de bondsleden te
verstrekken.
Artikel 7:
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden
b. schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris tegen het verstrijken van het
verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van vier weken.
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
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.
e. beëindiging van het lidmaatschap van de K.N.V.B..
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.
a. de opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken.
b. het lidmaatschap kan zowel door de vereniging als het lid 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.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ten zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. 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 uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit
tot bevestiging van het bestuursbesluit, dat de Algemene Vergadering ingeval van beroep
moet nemen, dient te geschieden met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte
stemmen.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor dat jaar geheel verschuldigd.
Geldmiddelen
Artikel 8:
De geldmiddelen bestaan uit:
a. contributie van bondsleden
b. contributie van verenigingsleden
c. ontvangsten uit wedstrijdgerelateerde activiteiten, kantine- en andere inkomsten
d. ontvangsten uit sponsoring

Bestuur
Artikel 9:
a. uit en door de stemgerechtigde leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen
van tenminste zes leden, die meerderjarig moeten zijn, hetwelke met de leiding van
de zaken betreffende de vereniging is belast.
b. het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en tenminste
drie commissarissen.
c. de voorzitter wordt in zijn hoedanigheid gekozen door de Algemene Vergadering,
voor het overige verdeelt het bestuur de functies onderling.
d. indien er in het bestuur een vacature is, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende
Algemene Vergadering, waartoe door het bestuur dan wel door tenminste vijf leden,
mits een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris voor de vergadering, kandidaten
kunnen worden voorgesteld.
Artikel 10:
a. de voorzitter, secretaris en penningmeester, vormende het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte en de besluiten die niet tot een
gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
b. het bestuur is, mits goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Artikel 11:
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. door beëindiging van het verenigingslidmaatschap.
b. door bedanken.

Huishoudelijk reglement
Artikel 12:
Er bestaat een huishoudelijk reglement, vastgelegd in een Algemene Vergadering. Het mag
geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten of met de Wet. Wijzigingen in het
Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene
Vergadering, ze treden in werking met ingang van de dag volgende op die der aanneming
door de Algemene Vergadering.
Verenigingsjaar
Artikel 13:
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.
Vergaderingen
Artikel 14:

1. De vergaderingen worden verdeeld in: Algemene Vergaderingen,
Bestuursvergaderingen, andere vergaderingen; een en ander bij Huishoudelijk
Reglement te regelen. Ieder jaar wordt tenminste één Algemene Vergadering
gehouden. De Algemene Vergadering oefent de wetgevende macht uit.
2. In de in lid 1 bedoelde Algemene Vergadering, komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording met het verslag van de
kascommissie.
b. de benoeming van de kascommissie.
3. Het bestuur roept de Algemene Vergaderingen bijeen op de wijze als omschreven in
het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een
Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken op schriftelijk
verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van 1/10 gedeelte der stemmen. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de
wijze als in het Huishoudelijk Reglement bepaald.
4. Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten
ter Algemene Vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij
verkiezingen over personen wordt echter de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen vereist.
5. In bestuursvergaderingen worden besluiten genomen met gewone meerderheid van
stemmen, terwijl bij staking der stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend
is.
6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk. Bij
schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een commissie van drie leden als
stem-opnemers, die er zich van overtuigen, dat het aantal stembiljetten gelijk is aan
dat van de aanwezig zijnde leden, de biljetten opent en de uitslag der stemming
bekend maakt.
7. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembiljetten worden van onwaarde verklaard en ter
bepaling van de meerderheid afgetrokken van het getal der ingeleverde biljetten.
8. Bij verkiezingen over personen worden er zoveel verkiezingen gehouden als er
plaatsen te vervullen zijn.
9. Wanneer bij verkiezingen over personen bij de eerste stemming niemand de
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede
stemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste
stemmen op zich hebben verenigd.
10. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in
aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemming is het
grootst aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken,
beslist het lot.
Artikel 15:
1. Een Algemene Vergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste 1/5
der stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend.
2. Indien de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering niet is kunnen worden gehouden
wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen veertien dagen een
nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering zal ongeacht, het
aanwezig aantal stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda
onveranderd blijven en het houden van de nadere vergadering tijdig aan de leden is
kennis gegeven.
Wijziging van de statuten
Artikel 16:
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen alleen worden genomen in een
Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.

2. Een dergelijke Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld.
3. 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 het 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.
Ontbinding
Artikel 17:
Alleen een Algemene Vergadering, daartoe in het bijzonder bijeen geroepen, kan besluiten
tot het ontbinden van de vereniging met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 18:
Bij ontbinding van de vereniging wordt met haar bezittingen gehandeld volgens de mening
van de Algemene Vergadering, met inachtneming van de voorschriften van Art. 1702 van het
Burgerlijk Wetboek en Art. 19 van de Amateurbepalingen van de K.N.V.B..

Huishoudelijk reglement der vereniging “De Meeuwen”, gevestigd te Zoutelande
Naam en Zetel
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: “De Meeuwen”. Ze is gevestigd te Zoutelande. De kleuren
der vereniging zijn: groen-wit. Het sporttenue bestaat uit: shirt, broek, kousen en schoenen.
Artikel 2:
De duur der vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken,
zijn omschreven in de artikelen 2, 3 en 4 der statuten. Onder aanverwante takken van sport,
bedoeld in art. 3 der statuten wordt verstaan: Atletiek, e.d.
Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 3:
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur genomen
na schriftelijke aanmelding door betrokkene bij de secretaris. Minderjarigen hebben bij
aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke
vertegenwoordiger nodig. De aanvrage wordt gedaan bij door het bestuur ter beschikking te
stellen formulieren met vragenlijst. Het bestuur kan vorderen dat in het formulier verstrekte
gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. Het lidmaatschap van de vereniging
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor de periode van een verenigingsjaar. Opzegging van
het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk een maand voor het starten van een nieuw
verenigingsjaar, te weten jaarlijks op 1 juli.
Het Bestuur
Artikel 4:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste drie
commissarissen, die meerderjarig moeten zijn. Enkel de voorzitter wordt tijdens de
Algemene Vergadering in zijn hoedanigheid gekozen, overige functies worden onderling
verdeeld. Onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij
bestuursbesluit geregeld.
Artikel 5:
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg
voor het naleven van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en
bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij
bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem
worden mede-ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag
vast, behoudens het recht der Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen; hij
heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering
voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen hervatten, zo ½ van de ter
Algemene Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.
Artikel 6:
De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan andere is
opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken
worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken
afschrift te houden. Op de Algemene Vergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt een
ledenlijst of register bij, uit de welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.
Artikel 7:
De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk
verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt
boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en de lasten der vereniging
ten allen tijd aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden

door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwijting. Gelden, welke niet nodig zijn voor het
bestrijden der lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur
te stellen regelen. Op de Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer;
tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het aankomende
jaar. De penningmeester wordt door zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene
Vergadering. Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle
boeklichtingen te verstrekken welke de commissie van hem terzake van zijn beheer mocht
verlangen. Gelijke verplichtingen bestaan voor hem jegens het bestuur, dat hem ten allen
tijde ter verantwoording kan roepen.
Artikel 8:
Eenmaal per jaar wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Dag, uur en plaats
van deze vergaderingen worden het bestuur vastgesteld. De leden worden tot de Algemene
Vergadering door de secretaris opgeroepen middels een communicatiekanaal welke de
vereniging ten dienste staat. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen,
de oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip der vergaderingen.
Op de Algemene Vergadering dient te worden vermeldt de volgende zaken:
1. De verkiezing van het bestuur volgens het rooster en vervullen van eventuele
bestuursvacatures.
2. De begroting voor het komende verenigingsjaar moet worden goedgekeurd.
3. Vaststellen contributie voor het aanstaande seizoen.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Uitbrengen van het financiële verslag door de penningmeester, waarna de
vergadering, gehoord het advies van de kascommissie, gelegenheid moet
worden gegeven, zich over de dechargering van de penningmeester uit te
spreken.
6. Verkiezing kascommissie.
Bestuursvergaderingen
Artikel 9:
Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte, door de voorzitter op voorstel
van twee leden (bestuursleden) belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten
bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.
Commissies
Artikel 10:
Er zijn de volgende commissies:
a. de jeugdcommissie
b. de kascommissie
c. de kantinecommissie
d. de sponsorcommissie
e. de beheer- en onderhoudcommissie gebouwen en onroerend goed
f. de activiteitencommissie
g. de technische commissie
Andere commissies kunnen door de Algemene Vergadering worden ingesteld. De
commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van
zijn taak. Aan het hoofd van iedere commissie staat, met uitzondering van de kascommissie,
een bestuurslid.
Jeugdcommissie
Artikel 11:
De jeugdcommissie behartigd de belangen van de jeugd der vereniging, stelt in overleg met
de trainers de elftallen samen en draagt zorg voor de begeleiding.
Kascommissie

Artikel 12:
De kascommissie bestaat uit drie leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de
penningmeester, zij is gehouden tenminste eenmaal in het kasjaar, de boeken en
bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt
schriftelijk verslag uitgebracht aan het bestuur. Indien de kascommissie termen vindt om de
penningmeester decharge te doen verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend
voorstel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering (najaar) te doen. De kascommissie is
bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financieel beleid.
Kantinecommissie
Artikel 13:
De kantinecommissie beheert de door de vereniging geëxploiteerde kantine en draagt zorg
dat deze bij wedstrijden en trainingen geopend is.
Sponsorcommissie
Artikel 14:
De sponsorcommissie draagt zorg voor onderhoud van contacten met sponsoren en voor het
innen van de sponsorbijdragen.
Beheer- en onderhoudcommissie
Artikel 15:
De beheer- en onderhoudcommissie gebouwen en onroerend goed draagt zorg voor beheer
en onderhoud van de gebouwen en het onroerend goed in eigendom van en/of in gebruik bij
de vereniging.
Activiteitencommissie
Artikel 16:
De activiteitencommissie draagt verantwoordelijkheid voor de organisatie van activiteiten
welke namens of onder verantwoordelijkheid van de vereniging worden gehouden.
Technische Commissie
Artikel 17:
De technische commissie is verantwoordelijk voor het formuleren, implementeren, bewaken
en monitoren van het technisch (sport)beleid van de vereniging
Straffen
Artikel 18:
1. Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening
van zijn rechten te schorsen. Als reden voor schorsing komen in aanmerking:
wangedrag zowel binnen als buiten de vereniging. De termijn van schorsing
wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Alle schorsingen, welke bij het houden
van de Algemene Vergadering, nog lopen vervallen als dat van rechtswege,
tenzij de Algemene Vergadering de schorsing verlengt.
2. Boetes die door de K.N.V.B. worden opgelegd aan een bepaalde speler
komen voor rekening van die bepaalde speler, hij zal door de penningmeester
worden geïnformeerd hoe hoog de boete is en derhalve deze aan hem
afdragen.
Slotbepaling
Artikel 19:
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Ieder lid
wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement alsmede
alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te

kennen. De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit
reglement, mits niet in strijd komende met de Statuten en met de bepalingen van dit
reglement in die gevallen, waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016
Het bestuur.

