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Geldmiddelen en contributie
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AÉikel
-'
kunnen bestaan uit
à;
il
óeHmiddelen van de Vereniging
a. bontributies van de leden;

b.
c.

Subsidies;
Sponsorgelden;

d.

g ift e
É[rà.ni"iii r." verkrii gi n gen en schenki ngenl
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Andere inkomsten.

een contributie, die doorDe leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van
van de
J" Àóé*"ne veróaàeling jaartijks wordf vastgesteld op basis waarvoorÈ"groing. Zij kunÀen OaJrtoe in categorieën worden ingedeeld,
veischitlànaé uiloragen kunnen worden vastgesteld
igersbijdrage
Tiainers, bestuurstdden en vrijwilligers kun nen een vrijwil
krijgen voor venichtte diensten
jaarlijks vastgesteldeDe Vereniging is aan dà Ail*ti*krnie de door deze

2.

I

3.
4_

afdracht versch uld igd.
jaar of jaar worden voldaan.
De contributie kan per maand, kwartaal, half
per
eerste- dag van de tweede6. Van een nieuw fiO vangt àè contributie aan
hetvan
rato
is
naar
tid
Het
het-lid zich heeft aangemeld.
12"1 maano waarin
van het lopende kwartaal een evenredig
kalendermaanden
aantal resterende
geldbedrag aan contributie verschutdigd'
namens de Vereniging7. Het bestuur neen oe bevoegdheid het lidmaatschap
niet aan de
op tÀ ,"gg"n ats À lnernaàoe1 schriftetijke aanmaning
geldelijké verplichtingen is voldaan'
Kleding
-5.

AÉikel6

kledingpakket' De-Trainers hebben eenmaal per drie jaar recht op een
Bestuur
het
door
froevàeffreld, merk, kleur en Oergeiijt<e wordt
aangegeven.
óË Íelenigins biedt leden de mogelijkheid om kledrnsl1::f:Al:::.11*
írf*làó"ïài =o*ef àà VerenigiÀg àts Oe sponsoren aan te schaffen tegeneen gereduceerde Prijs'
hardloopHet heeft de voorkeui Oat teOen bij deelname aan
dragen'-_
wanàeWeAstrijden de kleding van de Vereniging zichtbaarte
Rechten en verPlichtingen

1.

nader-

2.

-..-

3.

ArtikelT
De leden zijn

1 a.
b.

enlof-

gehoud€fi:...---

!-esluitende statuten àn reglementen van de Vereniging,.alsmede,!e
na te leven.van het Besruur ei ,an de Algemene Vergadering
besluiten van eende
Atletiekunie,
de
vàn
de statuten en reglementen
verklaarde;g;; van de ÀtíàiieLrni", atsmede de van toepassinggenaamd
Worldwereldatletiekbond
de
wàstrijdbepafingÀn van zowel
hetAthletics,
European
genaamd
Athletics, oe rurËpésà ,il"ti"ruond
te na
Atletiekunie
de
(tpC)
van
als
paràlympic
Committee
lntemationat
leven:

c'destatutenenreglementenvandestichtingstichtinglnstituut-.#
en matchfixing'

2.

sportrechtspraak-inzake Doping, §eksuele intimidatie
Athletics vàÍ1.alsmede Oe ààt betrekking iot àoping door World
na te leven'toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen
fiaaÍ-#
vereniging
de
De leden zijn verplicht zich tegenover elkaar en
iedelijkheid en uiili.lkheid te gedrag.en
[àí Joor een tres'Jit van. het Bgstyylof van de
VergaderiÀg éen verplichting aan de leden opleggen'

3. ilï;;;;Ëing

-

Als"-"n-

Sancties
Artikel
in.artikel 7 lid l enlof 2 kana. Als een lid zich niet houdt aan het gesteldebesluiten
tot sancties, dochhet Bestuur ot de AtgàÀene Vergaàering
is gesproken metniet eerder Oan naOiimàt het be-treffende lid hierover
de bedoeling om er samen uit te komen'H

1

b.

Een eventueel opgelegde straf wordt schrifielijk aan het
medegedeeld.

lid-

Einde lidmaatschaP
AÉikel 9

1.

Het lidmaatschaP eindigt door:
de dood van het lid;

a.
b.
c.
2a.

schrifteliike opzegging door het lid;
schriftelijke opzegging door de Vereniging;
van het in
èàn fid fan hàt nàmaàtscnap opzeggen met inachtneming
..-*artikel bePaalde.

dit-

b'àpzeggingdoordeVerenigingoe1c|r.lej!,d"."i!:l?".lÏ11.^::beëindigen wanneer-

fin-fret lidmaatschap met onmiddellijke ingang
voortduren' ieJ"iUr"r*is niet ran wordàn gevergd het lidmaatschap te laten
opzegtermijngeldt
een
voor opzegging van het lidmaàschàp door een lid
Èen lid

5.
4.

periode heeftvan één (f)-faÉnOermaand. Als het iid voor een langere
betaald'
terug
lid
bÉtaald aàn wordt de resterende contributie aan het
hetvan
beëindiging
5. ópiégging door het Bestuur heeft onmiddeilijke
lidmaatschap van hetlidmaatschap tot g"óÉ, óànn"", de Atletiekunie het
van het lidmaatschapiià r'ààtt beeindigà, t"nil net lid tegen de beëindiging
w'tjze
van Oe Atletiekunie op dà door de Àtletiekunie voorgeschreven
als lid van debezwaar heeft gemaàft. tn het laatste geval is het lid
is bevestigdVereniging geschorst tàta"t o" beëindiging door de Atletiekunie
of ongedaan gemaakt.
Trainers

AÉikel

1.

z.

í0s

z'rjn leden die metTrainers en assistent-trainers (hierna te noemen trainers)
voor deverzorgen
trainingen
vergoeding
een vaste regelmaat en tegen een

3 (drie) tetebbenEen trainer dient minimaal een diploma basislooptrainer
geldige
trainerslice.ntie'
Uii uàorr.eur in het bezit te zijn van een
en
"n
Oieni minimaaí looptrainei Z (twee) hebben behaald

Eenin-

assistent trainer
het bezit zijn van een geldig certificaat'-...^-,
L;;
n"rirrï uit íraximaar vijftien (15) personen en wordt
óàrf.",.irïegàbiO door een trainer en een assistent-trainer.
4. fàners *og"n op kosten van de loopgroep deelnemen
aa11$.913-d"
tàoptrainersdagen van de Atletiekun ie' Deelname
worden versoed, mits
ïr;i;;ffiË;ïffi;iàn [rnn"n door de loopgroep
vooraf tei goedkeuring is voorgelegdcan het bestuur'
Ë
De beperkins in stemrechtr-betreft
!-.. -l^
binnen
onJ"*àrp"n Oie UeiË1'Èinj Àennen op de positié van trainers
Vereniging.
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2.
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uit ten
Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal leden doch
T,rE
uit de leden_vergadering
Algemene
de
meerderjarige personen-die door
worden benoemd.Bestuur of door§Ijl'fl"Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het
middel van een bindende
door
niet
gàschiedt
drie teden. De ranaioarltiàiii"g
kunnen zijn met de*
strijdig
die
hebben
voordracht. Leden Oie
gekozen'"euénru-nàies
Bestuurworden
in
het
à-ÉÀgà" van de Vereniging, kunnen niet

leder bestuurslid ís tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijkevervulling van de hem opgedragen taak.
De AseÀrene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Vooreen bésluit daartoé is een meerderheid vereist van ten minste twee derdevan de uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene Vergadering' Eenschorsingiie niet binnen àrie maanden wordt gevolgd door een besluit totontslag, eindigt door het verloop van die term'tjn.
5. Het beltuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van hetlidmaatschaP of door bedanken.
Bestuursbevoegdheid
AÉiket í2
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het-

3.
4.

1.

lndien het aantal bestuurslàden beneden drie is gedaald, blijft het Be§tuurbevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algeme
Vergààering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de
orde komt.
Het Bestuur kan commissies benoemen die onder de bevoegdheid van het3.
Bestuur bePaalde taken uitvoert.
4.
Het Bestuur stelt een beleidsplan op. Dit plan en eventuele wijzigingen opeen bestaand plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AlgemeneVergadering.
VeÉegenwoordiging

Afiikel í3

1.

Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging'
De Verenigin§ wordt voórts vertegenwoordigd door twee gezamenl'ljkhandelendè blstuursleden r,naarvàn er ten minste één de voorzitter, de
secretaris of de penningmeester dient te zijn'T
volmacht teb. Het Bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke
verlenen, op grond Garran deze bevoegd zijn de Vereniging in de in de
gen' --.-*vol macht omich reven geva llen te vertegenwoordi
of aan-_
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Bestuur
onvoorwaardeltjk
en
onbeperkt
ís
bestuurslJden toekomt,
grond van een volmacht3. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op
deze bevoegdheidoefenen
toegekend,
is
,"rt"g"n*oordigingsbevoegdheid
genomen
waarbij tot hetis
bestuursbesluit
eén
niet uJt dan nadàt tevoren
is
besloten'
rechtshandeling
aangaan van de betreffende
Boekjaar, rekening en verantwoording

a.

AÉikel

1.

2.

3

-

14-

-

met-

januari tot en
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één
eenendertig december.
Het Bestuui dient een verantwoord financieel beheer te voeren en is daarbijverplicht tot het houden van zodanige aantekeningen dat daaruit te allen tijde
zijn rechten en verplichtingen btilkt'
a'. Het Bestuur biengt oÈ Oe Aígemene Vergadering binnen zes maandenna afloop van het-boe§aar - behoudens verlenging van deze
door de Algemene Vergadering met ten hoogste vijf maanden
en
over
;àarvers6{uit over de gang van zaken in de Vereniging en lasten met
van baten
ievoerde Éebid. Het tegt dè balans en de staat
Vergadering
Algemene
de
aan
goedkeuring
ter
óen toelichting

termijneen-het-

over.-

5

b.

alle-

De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door
ÉéstuursleOen; ontbreekt een handtekening van een Bestuurslid,
Na afloopwordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.
in rechte
Bestuursleden
gezamenlijke
,"n J" termijn tan iea'eï lid van de
vorderen dat zij deze verplichtingen
voor het
Oà Àtgemene Vergadering benoemt iaarlUks een kascommissie

dan-

fl?koffier'-

4.

a.

Ép"nI"boekjaar,-bestaaÀdeuittwee{2)leden.""ft1].uitmaken vanprlrt**,""ngeno

lid of reservelid die geen deel mogen

het Bestuur
b. De leden worden benoemd voor de duur van de periode tot en met deAlgemene Vergadering waarin de kascommissie ".?n l"llrg:T="1f---;àriràg vàn haar bevindíngen heeft uitgebracht. T$
aanéluitend slechts twee maal herbenoembaar'
de staat van baten en lasten,
c. De kascommissie onderzoekt de balans en brengt
aan de Algemenealsmede de toelichting bij deze stukken en
uit'bevindingen
haar
van
Vergadering verslag
behoeve van haar ondezoek5. Het Besíuur is vlrplichtïe kascommissie ten
haar desgewenst deverschatfen,
te
inli"ntingen
alle door naar gevraàiàè
en anderei* de waaiden titonen en de boeken, bescheidenbeschikbaar
te stellen'
raadpteging
"n
voor
jegevensdragers van de Vereniging
jaarverslag,het
geven
aan
goedkeuring
Èaai
öàh6"*"niV"rg"à"iing kan
6.
de baians en de staat van baten en lasten'
Vergadering'
InOi"n de goedkeuring wordt geweigerd, benoemt de Algemene
7
eenwelke
leden,
drie
een andere kascomm]ssie, bàstaande uit ten minste
commissie
Deze
nieuw ondezoek doet naar de rekening en verantwoording'
Binnenheeft dezelfde bevoegdheden als de eàrder benoemde commissie'
Vergaderingeen maand na de beàoeming brengt zij aan de Algemene
geweigerd''
goedkeuring
de
dan
ook
Wordt
verslag uit van haar bevindinlen.
door haar indan nàemt de Algemene Verladering die maatregelen welke
geacht
worden'het belang van dè Vereniging nodig
w.a3fn.door het bestuur8. Jaarlijks iI er minimaateàn àgemene Vergaderino
de begroting en debeleid,
voorstellen worden teUaan mét betrekking tot het
,".rniroording wordt afgelegd over de activiteiten in hetcontributie
"n door middel v1n het secretariële en financiële jaarverslag enàigàfop"n jaar,
de verklaring van de kascommissie'
gedurende-_
Éetg.stuur-is verplichi de bescheiden, bedoeld in lid 2 en3,
zeven jaar te bewaren.
Besluiten van organen van de Vereniging

ï;$J;ri.g

AÉikel 15t. órg"n*n van de Vereniging zijn het Bestuur en de Algemene

ziin--

V=ergadering'

-

van de
Het in een vergadering vaÀ een orgaan uitgesproken oordeel
Hetzelfde geldt
beslissend'
is
voozitter onrtrent de uitslag van een stemming
gestemd
over een
werd
zover
voor de inhoud u"n *"n geiomen besluit, voor
niet schriftelijk vastgelegd voorstel
gemaakt, die op deVan het vernanoààïin-een vergadering worden notulen
goedgekeurd'worden
te
eerstvolgenOe uligaOàring van Éet orgàan dienen
is
orgaa-n dat in strijd is met de statuten
Een besluit r"n
""-n
gen
Al gemene Vergaderin

2.

-

3.
4

nietig'-

Artikel

1.

16

door het Bestuur, metDe Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen'

De--

6

media of doorbijeenroeping geschiedt door een mededeling via de interne
kennisgeving
leden te zenden scfriittetiltte
middelvan een rrn
"È
de agenda en de bijbehorende
van
vermelding
öàfUftiiOió"
veàek van ten minste tien procent (10%) vanop
r"niitailr
is
Het Bestuur

metstukken'--

2.

hetaantalledenverplichttothetb.rjeenroepenvaneenAlgemene#

na indiening vanVergadering op een termijn van niót langer dan vier weken
het veruoek.
3. De agenda van de jaarvergadering bevat 9nde1,me-91
Algemene Vergadering;_a. r.i"itrt"tting van de no[ubn van de vorige
Bestuur;
L
het
t
rv'
I
Ysr
b. jaarverslag
laal vgl àlqv van
c. verslag van de Penningmeester;
kascommissie;
de r\qev\
Yall us
vul>Iarg van
d. verslag
e. vaststelling van de contributies;
vaststelling van de begroting;
f.
g. benoeming bestuursleden;
É. benoeming kascommissieleden
i. benoemingoverigecommissieleden;
j. rondvraag.
Het ieiden en notirleren van Algemene Vergaderingen

Artikel
- 17

Vergaderingen worden geleid door de voozitter van het-_
en zijn---Bestuur of door zijír plaatsvervanger. Zijn de voozitter
het Bestuur aan tedoor
ander
plaatsvervang"*Ltàinderd, dan treedt een
wiizen bestuurslid als voozitter op'
w-or.den door een2. Vàn het verhandelde in elke Algemene vergadering
interne media ofbestuurslid notuiÀíó"*aakt. Di notulen wórden via de
*Lttit" gepubliceeÉ ot op een andere wijze.ter ren1i,s,y1*1i1".1
te worden
gebracht en dienen door de eerstvolgendé Agemene Vergadering
vastgesteld
g
foegànö en besluitvonni ng Al gemene Vergaderin
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AÉikel 18

t.
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3.

L"O"t lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering'
leder lid heeft in dé Agemene Vergadering één stem'
ander lid het
teder tid kan ats àéràËntigoe slecÉts naméns één
uitoefenen.

stemrecht-

4.Stemmingoverzakengeschiedtmondelingofper.hand,opsteken.BU-_
gestemd
wordt anoniem schriftelijk
zaken betreffende wordt, voor zover de statuten
beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige
voorstel geacht te
"nJàÀÈ*prien,
B'rj het staken van de stemmen wordt hét
stemmen.

ItJ**iÀö ou", poronËn

nietzijn-

5. ffi;;iË";;titen
6.

7.

Bij stemmins over personen is desene

s:9i9-19i1"oÏl::^:t1ï1"1:Jllg

Èeeft verenisd. lndien niemand die_gehouden tussen'
Àe"erderheid Éeeft verkregen, wordt een tweede stemming
geldige
stemmenuitgebrachte
a" ó"irànàn, die het hoo§steaantalvan de
stemming
tweede
hebben verkregen en is h-ij gekozen, die bij die
op zich heeft verenigd'meerderheid van oe uiigéÉiachte geldige itemmen
het
i"ài"" OU die tweede stàmming de stemmen staken, beslist
enigerlei
op
ongeldige stemmen zijn stemíen die onleesbaar zijn,
àni"rt"["nd zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming
wie
andere namen bevatten dan van de personen over

;iïsËffii;Ëldig" ri#men

gebracht of

opiicn

de__.-lot'w'tjzeitwordt-

gestemd'Blancostemmen,ongeldigestemmenofonthouding,,l.t"*Ï:
iroiO"n niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend'

mee om het quorumDegenen die blanco àf ongeldig stemmen tellen slechts
vast te stellen.

L

Statutenwiiziging
Artiket 19

de-

van
kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit
d:- --^J^J^li^- e n g!-la{-at
o s à'o
"íatrten
*gia
à
*à,'t"
ó,
{
"-q3 1 A:1
,'rààri *Éi; i. ö uan d à statuten zal wo rden u?9tg":1:l-1.^ D.: ]1lT ?(14) dagen
veertien
oproeping tot een zoàanite vergadering moet ten minste
bedragen.
*11::f:;
2. ó" v"i"niging behoeft voor iedere wijziging van de statuten,
voorafgaandede
naam,
de
van
b"gr"p"n íraÉr niet uitsluitenu een wi.lriging
goedkeuring van de Atletiekunie'
".Ë*rctijX.
toioe Algemene vergadering.ter.behandeling van een*
o[roeping
dËi3. zij,
ten minste v'tjf dagenvoorstel tot statuten*'1=iging n]eOUen gedaàn, moeten
de voorgedragenwaarin
vóór de vergadering een-aticf'nft van dat voorstel,
.gesteld'
;Ëg*g wJ"rdel ijÈis opgenomen,. besch ikbaar hebben
de meerderheid van het4. Een besluit tot statutenwfziging behoeft ten minste
aantal uitgebrachte geldige stemmen'
Ontbinding en vereffeni ng
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Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Vereniging
toepasslng'bepaalde in artikel 18 leden 1 en 3 van overeenkomstige
strekkend besluit vanDe Vereniging worut ontbonden door een daartoe

deAlgemeneVergadering,genomenmettenminstetweederdevanhet

z.
3.
4.

aantal uitgebrachte geldige sternmen'
artikel bedoelde vergaderingenB'rj de oproep toioà in nJt eeËte lid van dit
zal worden voorgesteld devergadering
ter
moet worden mÀOegeOeeld, dat
Vereniging te ontbinden'
van de Vereniging alsDe bestuursleOen tràOen na het besluit tot ontbinding
vereffenaars oP.b"tgBij een besluit tot ontbinding wordt de bestemmiiq Y:11"11Ï":9*,"'
rilë€r-of
één
tevens
iatao Oepaald, terwijl de Al§emene Vergadering

àanwijst.----...--

tot-

bewaarders
dit
N; ontbinding Éti* ae Vereniging voortbestaan voor zover
blijvenvereffening
de
vàreffening uan ÉaaiuàÍrnogen iodlg.is. Gedurende
va1mogelijk
zover
voor
à; b;p;ii"ïen van de statuien en re§bmenten
moetkraót. ln stukken en aankondiEingeà, die van de Vereniging.uitgaan,

il

6.

aanhaarnaamwordentoegevóegddewoorden.inliquidatie
door de
óe Ooet<en en bescheid*n irn dJontbonden Vereniging moeten
de van
jaren
afloop
na
worden bewaard gedurende zeven

bewaarders
vereffening.
De comparante is mij, notaris, U"I"nd'
van deze
ïfi^'RtlANïiirËirï"tr"den te Zaanstad op de datum als in het hoofd

de inhoud v1n
Na zakelijke opgave van en een toelichting op
van deze akte te hebbenloípàrrnt" heàft deze verklaard tijdig vaÀ de inhoudgeen
prijs te
op volíedige vóortezing daarvan
kennis genomen
"n 6,1.te onmiiaellijk na beperkte voorlezing daarvan door de
Vervolgens is deze
comparante en mij, notaris, ondertekend'

1":,:.:ll""1i::stellen.-_
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(Volgt ondertekening)
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