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STATUTEN R.C. WEST-FRIESLAND
Op zevenentwintigste September negentienhonderd zesenzeventig verschenen voor
mij, Mr. MARTINUS JOSEPH MARIA BROERS, kandidaat-notaris, wonende te
Heerhugowaard, hierna te noemen: Notaris, plaatsvervanger van de met verlof zijnde
notaris WILLEM PAUL FREDERIK APPEL, ter standplaats OBDAM:
1. de heer JOHN DAVID DRINKHILL, technicus, wonende te Wognum, Schoutsplaats 18, geboren te
Manchester op zestien januari negentienhonderd tweeënvijftig;
2. de heer BOB WIJNBERG, eigenaar schoonmaakbedrijf, wonende te Hoorn, Breeuwer 88, geboren te
Amsterdam op twintig November negentienhonderd vierenveertig, ten deze volgens hun verklaring
handelend in hun hoedanigheid van:
a. Respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de te Hoorn gevestigde vereniging:
Rugby Club West-Friesland;
b. Lasthebber van hun enige bestuursleden:
I. de heer GERBRANDUS MARIA JOSEFH DOODEMAN, telecommunicatie monteur, wonende te Hoorn,
Schoutenstraat 4, geboren te Hoorn op negen maart negentienhonderd zevenenveertig;
II. de heer CORNELIS ZWITSER, schilder, wonende te Middenmeer, Goudenregenlaan 10, geboren te
Amsterdam op drieëntwintig januari negentienhonderd zevenentwintig;
III. de heer JOHN DUDINK, postbode, wonende, Boerewagen 32, geboren te Hoorn op vijftien juni negentienhonderd vierenvijftig;
IV. de heer EDUARD BECHTHOLD, scholier, wonende Zwaag, Dorpstraat 12, geboren te Amsterdam op eenendertig December negentienhonderd negenenvijftig.

Blijkende van deze lastgevingen uit een onderhandse akte van volmacht, welke na
vooraf door de te lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, voor echt erkend
en ten gelijke daarvan door hen en mij, notaris, getekend te zijn aan deze minute is
gehecht.
De comparanten, handelt als gemeld, verklaarden te willen overgaan tot het
vaststellen van de statuten van de voornoemde vereniging, waartoe zij vooraf het
navolgende te kennen gaven:
Dat de vereniging werd opgericht op twee mei negentienhonderd tweeënzeventig:
Dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, welke op zeven mei
negentienhonderd vijfenzeventig te Hoorn werd gehouden, door de leden met
algemene stemmen de tekst van de statuten heeft aanvaard, zoals deze hierna zal
worden gemeld:
Dat zij, comparanten, en hun lastgevers door gemelde vergadering werden
gemachtigd de door de vergadering aanvaarde tekst van de statuten in een notariële
akte vast te leggen en zo nodig in de tekst van de statuten die wijzigingen aan te
brengen welke van overheidswege eventueel worden voorgeschreven;
Dat zij derhalve de tekst van de statuten bij deze definitief vaststellen, zodat deze
statuten met ingang van heden zullen luiden als volgt:
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NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De naam der vereniging is Rugby Club West-Friesland. De vereniging is gevestigd te
Hoorn en is opgericht op twee mei negentienhonderd tweeënzeventig.
DUUR
Artikel 2.
De vereniging is aangewezen voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3.
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. gedurende rugbyseizoen uitsluitend het rugbyspel te beoefenen;
b. de bevordering van het rugbyspel in het algemeen.
2. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door:
a. het deelnemen aan de door de Nederlandse Rugby Bond uitgeschreven
wedstrijden;
b. andere wettige middelen welke aan deze doelstelling bevorderlijk kunnen
zijn.
3. De vereniging beoogt niet het behalen van winst of geldelijke voordeel.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van een juni tot en met eenendertig mei van het daaropvolgende jaar.
Artikel 5.
De vereniging kent ereleden, werkende leden en donateurs.
1. Ereleden.
Dit zijn personen, die zich gedurende of na hun lidmaatschap van de
vereniging, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
2. Werkende leden.
Dit zijn personen die aan het rugbyspel deelnemen. Zij worden onderverdeeld in:
a. Senior-leden.
Dit zijn personen, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van ach
tien jaar bereikt hebben.
b. Junior-leden.
Dit zijn personen, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd achtien
jaar nog niet bereikt hebben.
3. Donateurs.
Dit zijn personen, die jaarlijks een vrijwillige bijdrage betalen.
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Artikel 6.
Senior-leden en ereleden hebben recht van stem. Junior-leden en donateurs hebben
geen recht op stem.
Artikel 7.
Men kan slechts lid der vereniging worden na schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
Om als lid te worden toegelaten moet de meerderheid van het bestuur zich hiervoor
verklaren. Bij weigering van toelating door het bestuur staat voor de geweigerde beroep
open bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Met uitzondering van hen, die
uitsluitend door een financiele bijdrage de vereniging steunen en van hen, die met de
rugbysport generlei bemoeienis hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt,
daardoor lid van de Nederlandse Rugby Bond.
Artikel 8.
Het lidmaatschap gaat verloren:
1. Door overlijden;
2. Door schriftelijk te bedanken bij de secretaris voor 31 mei, voorafgaande van het verenigingsjaar, waarvoor men wenst te bedanken.
3. Na toetreding tot een andere rugbyclub;
4. Door royement krachtens een besluit van de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden, genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Bij beëindiging van het lidmaatschap
gaan voor het betrokken lid alle aan het lidmaatschap verbonden recht ten verloren.
GELDMIDDELEN
Artikel 9.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen der werken de
leden en donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten.
2. De werkende leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bij
drage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen genele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
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BESTUUR
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, die door de Algemene Ledenvergadering
worden benoemd en worden gekozen uit de seniorleden van de vergadering. Ieder jaar
treedt het bestuur in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in zijn geheel af, doch is
terstond herkiesbaar. Tenminste drie/vierde der bestuursleden, waaronder het Dagelijks
Bestuur, bestaande uit: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, moet meerderjarig zijn.
Het dagelijks bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering aangewezen. De overige bestuursfuncties worden tussen de bestuursleden onderling verdeeld. De wijze van
verkiezing van bestuursleden wordt bij huishoudelijk regelement geregeld.
2. Elk bestuurslid kan te alle tijde door de Algemene Ledenvergadering 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.
3. Bij een huishoudelijk regelement worden naders regelen gegeven aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur.
Artikel 11.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten in het bestuur belast met het besturen
van de vereniging. Het zorgt voor de handhaving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 12.
1. Het bestuur is, mits het goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot
het aangaan van de navolgende rechtshandelingen:
a. Het verkrijgen, vervroemden of bezwaren van registergoederen;
b. Het sluiten van overneenkomsten waarbij de vereniging zich als borg hoofde
lijk medeschuldenaar bevindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde bevindt. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
2. Het bestuur behoeft voorts vooraf de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot:
a. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
b. Het ter leen strekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet, een bedrag van eenduizend gulden te bovengaande;
c. Het aangaan van dadingen, compromissen of accoorden;
d. Het optreden in rechte waaronder het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden;
e. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
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f. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een
bedrag of een waarde van een duizen gulden te bovengaande. Op het ontbre
ken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
3. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 1 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt bij voorkeur in de maand mei doch uiterlijk binnen zes maanden na
afloop van het vereniginsjaar een algemene ledenvergadering gehouden.
3. Verder zal Algemene ledenvergadering gehouden worden zo dikwijls het bestuur zulke
nodig echt, of op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden, in welk
geval de vergadering binnen 3 weken na het indienen van het met redenen omklede verzoek moet zijn uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelf
tot het beleggen der verzochte vergadering over te gaan.
Artikel 14.
De algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De oproeping dient tenminste 7 dagen voor de vergadering ter kennis van de leden te zijn gebracht.
Artikel 15.
Voor alle benoemingen en besluiten de Algemene ledenvergadering wordt een gewone
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, gevorderd, behalve de in artikel 17 en 18
genoemde gevallen. In geval van staking der stemmen beslist de voorzitter.
HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Artikel 16.
De verdere rechten en verplichtingen van de leden, is taak van het bestuur en nadere bepalingen op de vereniging betrekking hebbend, worden vastgelegd in een huishoudelijk
reglement, hetwelk geen bepalingen en mag bevatten welke in strijd zijn met de wet en
deze statuten.
WIJZIGING VAN STATUTEN
Artikel 17.
Wijziging der statuten kan alleen tot stand komen door een besluit der Algemene ledenvergadering en vereist een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Wijziging treden niet in werking alvorens hiervan een notariële akte is opgemaakt.
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ONTBINDING
Artikel 18.
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een Algemene Ledenvergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechte leden der vereniging aanwezig
is. Indien niet drie/vierde van het aantal stemgerechte leden der vereniging aanwezig
is, wordt zo spoedig mogelijk doch tenminste zeven dagen later, een nieuwe Algemene
Ledenvergadering uitgeschreven, waarin tot ontbinding kan worden besloten met een
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald op
welke wijze men over de goederen en bezittingen van de vereniging zal beschikken met
inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.
SLOTBEPALING
Artikel 19.
In alle gevallen, waarin twijfel bestaat omtrent de uitlegging van een of meer bepalingen
dezer statuten of van het huishoudelijk reglement of in gevallen, waarin de statuten of
het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering. Het
dagelijks bestuur kan een voorlopig beslissing nemen.
WAARVAN AKTE
In minuut opgemaakte is verleden te Obdam. Op datum is het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenenpersoon die
aan mij, bekend zijn, hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddelijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend:
• J. D. Drinkhill
• B. Wijnberg
• M.J.M. Broers
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