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1. STATUTEN. 

 
Tafeltennisvereniging Hellevoets Effect is opgericht op 20 augustus 1976 en 
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
onder nummer 40385017 
 

Artikel 1  Naam en zetel 
De vereniging draagt de naam Hellevoets Effect en is gevestigd te Hellevoetsluis. 
 

Artikel 2  Duur 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 

Artikel 3  Doel 
De vereniging stelt zich tot doel de tafeltennissport te beoefenen en te bevorderen. 
 

Artikel 4  Middelen 
De vereniging tracht het in artikel 3 gestelde doel te bereiken door: 
a) het bieden van de gelegenheid tot het beoefenen van de tafeltennissport, zo-
 wel in wedstrijdverband als in recreatieve sfeer; 
b) het uitschrijven van en het deelnemen aan tafeltenniswedstrijden en toer-
 nooien; 
c) het toetreden als lid van één of meer voor deze sport in het leven geroepen 
 sportbonden; 
d) het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel beogen en  
e) alle andere wettige middelen, die tot het doel kunnen leiden. 
 

Artikel 5  Verenigingsjaar 
Het verenigingsjaar loopt van één januari (01-01) tot en met éénendertig december 
(31-12); het eerste verenigingsjaar eindigt op éénendertig december negentien-
honderdzesenzeventig (31-12-1976). 
 

Artikel 6  Categorieën leden 
De vereniging kent: 
a) werkende leden, onderverdeeld in senior- en juniorleden; 
b) ereleden; 
c) donateurs. 
 

Artikel 7  Aanvang lidmaatschap 
1. Seniorleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en op 
 verzoek door het bestuur in deze hoedanigheid zijn aangenomen. 
 Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben 
 en op verzoek door het bestuur in deze hoedanigheid zijn aangenomen. Voor 
 toetreding tot de vereniging als juniorlid, is de toestemming van de ouders of 
 de voogd vereist. 
 
2. Ereleden zijn zij, die door het bestuur wegens bijzondere verdiensten voor de 
 vereniging hiertoe zijn benoemd. 
 
3. Donateurs zijn zij, die door het verlenen van een geldelijke bijdrage, die ten-

minste vijf en twintig euro (€ 25,00) dient te bedragen, het doel van de 
vereniging helpen bevorderen en door het bestuur in deze hoedanigheid zijn 
aangenomen. 
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Artikel 8  Schorsing 
1. Het bestuur kan werkende leden voor een periode van ten hoogste één jaar 
 schorsen in geval van: 
 a)  grove nalatigheid in het voldoen van de financiële en administratieve ver- 
  plichtingen ten opzichte van de vereniging; 
 b) overtreding van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of van de door  
  de Algemene Ledenvergadering of het Bestuur genomen besluiten; 
 c) benadeling van de vereniging of het verenigingsbelang door het bij voort- 
  during vertonen van onsportief gedrag in wedstrijden en daarbuiten, zulks  
 ter beoordeling van het dagelijks bestuur of benadeling op andere wijze. 
 
2. Schorsing van een lid kan niet plaatsvinden, dan nadat hij door het bestuur in 
 de gelegenheid is gesteld zijn oordeel kenbaar te maken. 
 
3. Van een schorsing geeft het bestuur binnen één  week na de dag van zijn 
 beslissing bij aangetekende brief kennis aan het desbetreffende lid onder ver-
 melding van: 
 a) de reden van de schorsing; 
 b) het tijdstip waarop de beslissing van kracht wordt; 
 c) de duur van de schorsing en 
 d) de gevolgen van de schorsing, zoals vermeld in het vierde lid. 
 
4. Voor de duur van de schorsing verliest het geschorste lid alle rechten, die hij 
 aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of de door de Algemene Leden-
 vergadering of het bestuur genomen besluiten zou kunnen ontlenen. 
 
5. Het geschorste lid of - in geval het een juniorlid betreft - één der ouders of 
 voogd, kan zich binnen één  maand na de dag van ontvangst van de kennis-
 geving, bedoeld in het derde lid, bij een met redenen omkleed verzoekschrift 
 het oordeel van de Algemene Ledenvergadering vragen. De Algemene Leden-
 vergadering kan naar aanleiding van dit verzoekschrift de schorsing opheffen 
 dan wel de duur van de schorsing op een kortere termijn vaststellen. 
 
6. Een opgelegde schorsing eindigt bovendien: 
 a) door het enkele verloop van de termijn, waarvoor de schorsing geldt; 
 b) door opheffing door het bestuur op grond van feiten, die - waren zij op het  
  tijdstip van het nemen van het besluit tot schorsing bekend - tot het niet  
  uitspreken van de schorsing zouden hebben geleid en 
 c) door opheffing door de Algemene Ledenvergadering bij het besluit, dat  
  door  twee/derde meerderheid van het getal der aanwezige leden tot   
  stand is gekomen. 
 
 Van beëindiging van een schorsing, bedoeld onder b. en c., geeft het bestuur 
 binnen één (1) week na de dag van de beslissing kennis aan het desbetref-
 fende lid. 
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Artikel 9  Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a) door een schriftelijke aan de secretaris te richten opzegging; het eindigt  
  als dan op de eerste dag van de tweede maand volgend op die, waarin  
  betrokkene de opzegging gedaan Heeft; 
 b) door overlijden en 
 c) door royement door het bestuur wegens: 
  1. ernstige overtreding van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement  
   of van de door de Ledenvergadering of het bestuur genomen beslui- 
   ten of 
  2. ernstige benadeling van de vereniging of het verenigingsbelang. 
 
2. Van een royement geeft het bestuur binnen één  week na de dag van zijn 
 beslissing bij aangetekende brief kennis aan het desbetreffende lid onder ver-
 melding van: 
 a) de reden van het royement en 
 b) het tijdstip, waarop het van kracht wordt. 
 
3. Het bepaalde in het tweede en vijfde lid van artikel 8 is - voorzover mogelijk - 
 van overeenkomstige toepassing. 
 
4. Het bestuur kan een royement opheffen op grond van feiten, die - waren zij op 
 het tijdstip van  het nemen van het besluit bekend geweest - tot het niet uit-
 spreken van het royement zouden hebben geleid. 
 
De ledenvergadering kan een royement opheffen bij een besluit, dat door twee/ 
derde meerderheid van het getal der aanwezige leden tot stand is gekomen. Van 
een opheffing van een royement geeft het bestuur binnen één week na de dag van 
de beslissing kennis aan de betrokkene. 
 

Artikel 10  Contributie 
1. De werkende leden zijn een door de Algemene Ledenvergadering vast te 
 stellen bedrag aan contributie verschuldigd. Dit bedrag kan verschillend zijn 
 voor senior- en juniorleden. 
 
2. Met betrekking tot de verplichting tot het betalen van de contributie worden in 
 het Huishoudelijk Reglement nadere regels gegeven. 
 

Artikel 11  Het bestuur 
1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een door de Algemene Leden-

vergadering, op voorstel van het bestuur, te bepalen aantal van tenminste vijf 
personen. 
Indien het aantal bestuursleden tot beneden vijf  daalt, geldt niettemin, zo- lang 
niet in de vacature(s) is voorzien, het bestuur als volledig samengesteld. 

 
2. De leden van het bestuur worden door de Ledenvergadering voor een periode 

van één  jaar benoemd. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De 
bestuursleden verdelen hun functies in onderling overleg. Het bestuur omvat in 
ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

 Tot de hier bedoelde functies zijn alleen benoembaar, zij die de leeftijd van 
 achttien jaar bereikt hebben. 
 



 

 4 

3. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het bestuur: 
 a) diens taak overdragen aan een ander bestuurslid, of 
 b) diens werkzaamheden onder de bestuursleden verdelen. 
 
4. Een bestuursvergadering wordt niet gehouden, indien niet meer dan de helft 
 van het getal zitting hebbende leden is opgekomen. 
 
5. Voor het tot stand brengen van een besluit van het bestuur is de volstrekte 

meerderheid vereist van het getal der aanwezige leden, dat aan de stemming 
heeft deelgenomen. Indien het bestuur bestaat uit meer  dan vijf leden dienen 
dit  minimaal drie stemmen te zijn. Bij het staken van de stemmen zal de stem 
van de voorzitter doorslaggevend zijn. 

 
6. Tot de taak van het bestuur behoort al hetgeen niet ingevolge de Statuten, het 
 Huishoudelijk Reglement of de door de Ledenvergadering of het bestuur 
 genomen besluit aan de Ledenvergadering, één der bestuursleden of aan 
 anderen is opgedragen. 
 
7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het 
 Dagelijks  Bestuur. 
 
8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de samenwer-
 king van twee  leden van het dagelijks bestuur, onder wie de voorzitter -  alles 
behoudens procuratie - verleend, hetzij aan een bestuurslid, hetzij aan  een 
ander. 
 
9. De verdere bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en de bestuurs-
 leden en  de wijze van bestuursverkiezingen worden nader geregeld in het 
 Huishoudelijk Reglement. 
 

Artikel 12  Ledenvergadering 
1. Vóór één juli (01-07) van elk jaar zal een Algemene Ledenvergadering worden 
 gehouden. 
 
2. Op de Algemene Ledenvergadering worden tenminste aan de orde gesteld: 
 a) de benoeming van bestuursleden. 
 b) het verslag van het bestuur van de werkzaamheden over het desbetref- 
  fende verenigingsjaar; 
 c) de rekening en verantwoording van het geldelijk beheer over het ver-  
  streken verenigingsjaar; 
 d) de begroting van het komende verenigingsjaar en 
 e) de benoeming van een commissie van twee leden die geen deel uit   
  mogen maken van het bestuur tot onderzoek van de rekening en verant- 
  woording. De commissie brengt ter eerstvolgende Algemene Leden-  
  vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
  Desverlangd kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.  
  Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door deze gewenste  
  inlichtingen te verschaffen. 
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Artikel 13  Buitengewone Ledenvergadering 
1. Het bestuur kan een Buitengewone Ledenvergadering beleggen, telkens 
 wanneer het dit wenselijk acht. 
 
2. Het bestuur is verplicht een Buitengewone Ledenvergadering te beleggen, 

indien tien procent van de seniorleden en ouders/verzorgers van juniorleden dit       
verlangt. 
Deze seniorleden en ouders/verzorgers van juniorleden geven hiervan 
schriftelijk kennis bij een met redenen omkleed  verzoekschrift onder opgave 
van de punten, die zij op de agenda geplaatst  wensen te zien. 

 Indien het bestuur binnen twee  weken na de dag van indiening van het 
 verzoekschrift hieraan geen gevolg geeft, zijn de leden gerechtigd zelf tot het 
 beleggen van de gevraagde vergadering over te gaan. 
 

Artikel 14  Stemming en besluit 
1. Voor het tot stand komen van een besluit van de Ledenvergadering wordt - 
 tenzij anders bepaald in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement - de 
 volstrekte meerderheid vereist van het getal der aanwezige leden, dat rechts-
 geldig aan de stemming heeft deelgenomen. 
 
2. Aan de beraadslaging en besluitvorming in een Ledenvergadering kunnen 

alleen seniorleden en ouders/verzorgers van juniorleden deelnemen, in dier 
voege, dat op deze wijze per juniorlid één stem kan worden uitgebracht. 
Het bestuur kan ereleden en donateurs tot het bijwonen van een 
ledenvergadering uitnodigen. Zij hebben alsdan een adviserende stem. 

 
3. De wijze van het beleggen van en het stemmen in een Ledenvergadering 
 worden nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. 
 

Artikel 15  Commissies 
1. Zowel de Ledenvergadering als het bestuur kunnen commissies instellen. 
 
2. Het lichaam, dat de commissie regelt, regelt de taak en de bevoegdheden van 
 de commissies, voorzover het Huishoudelijk Reglement niet anders bepaalt. 
 

Artikel 16  Financiën 
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: 
a) contributies; 
b) donaties en/of 
c) andere baten. 
 
 

Artikel 17  Huishoudelijk Reglement 
Vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt door een 
Ledenvergadering. 
Voorzover de toepassing van een bepaling van het Huishoudelijk Reglement in strijd 
komt met het bepaalde in de Statuten, vindt genoemde bepaling van het Huis-
houdelijk Reglement geen toepassing. 
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Artikel 18  Wijziging van de Statuten 
1. Wijziging van de Statuten kan alleen plaatsvinden, indien de leden tenminste 
 zeven dagen voor de dag, waarop deze aangelegenheid in de Ledenver-
 gadering aan de orde zal worden gesteld, daarvan door het bestuur schriftelijk 
 in kennis zijn gesteld. 
 Het voorstel van Statutenwijziging wordt gedurende vijf werkdagen voor de 
 Ledenvergadering voor de leden ter inzage gelegd op een daartoe geschikte 
 plaats. 
 
2. Voor het tot stand komen van een besluit tot wijziging van de Statuten is vereist 
 een twee/derde meerderheid van het getal der aanwezige leden, dat rechtsgel-
 dig aan de stemming heeft deelgenomen. 
 

Artikel 19  Ontbinding en fusie 
1. Ontbinding van de vereniging kan alleen plaatsvinden, indien de leden 
 tenminste dertig  dagen voor de dag, waarop deze aangelegenheid in de 
 Ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld, daarvan door het bestuur 
 schriftelijk in kennis is gesteld. 
 
2. Artikel 18, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
3. Indien de Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, 
 benoemt zij één  of meerdere bewindvoerders. Nadat door de bewind-
 voerder(s) de roerende en onroerende goederen van de vereniging zijn ver-
 kocht en de schulden zijn betaald, wordt het batig slot - zo er een is - aan hen, 
 die op het ogenblik van ontbinding leden van de vereniging zijn, of aan hun 
 rechthebbende, uitgekeerd, elk voor het aandeel dat zij in de vereniging heb-
 ben. 
 
4. Ten aanzien van een fusie - zo er geen ontbinding van de vereniging tot gevolg 
 heeft - is het bepaalde in de eerste en tweede lid van dit artikel van overeen-
 komstige toepassing. 
 

Uitgave: tafeltennisvereniging  Hellevoets Effect 
 

 (juli 2008) Bert van de Kamer. 


