Statuten RHV Leonidas
Artikel 1 Naam
De vereniging draagt de naam Rotterdamse Hockeyvereniging “Leonidas” en werd
opgericht op vier februari negentienhonderd vier en dertig en wel voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 Zetel
Zij heeft haar zetel te Rotterdam.
Artikel 3 Doel
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de hockeysport in een sfeer van
vriendschap en sportiviteit in de ruimste zin des woords, alsmede het bevorderen van
een gezond en stijlvol verenigingsleven, waarbij rekening wordt gehouden met de
levensbeschouwing van eenieder.
Artikel 4 Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het deelnemen en/of het organiseren van
competitie- en andere wedstrijden, door het houden van trainingsbijeenkomsten, door
het bevorderen van teamverband en voorts door het handhaven van die tradities die het
karakter van de vereniging mede bepalen en door alle overige wettelijke middelen.
Artikel 5 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend. Het boekjaar
loopt eveneens van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.
Artikel 6 Leden
De vereniging bestaat uit:
a. ereleden en leden van verdienste;
b. seniorleden (spelende-, niet-spelende- en trainingsleden);
c. jeugdleden (spelende-, niet-spelende- en trainingsleden);
d. begunstigde leden;
een en ander zoals nader omschreven in het huishoudelijk reglement.
Het Bestuur houdt een register, waarin namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
Artikel 7 Donateurs
Naast de leden kent de vereniging donateurs. Dit zijn zij, die zich bereid verklaard
hebben de vereniging financieel te steunen. Het Bestuur houdt een register, waarin alle
namen en adressen van alle donateurs zijn opgenomen.
Artikel 8 Verkrijgen lidmaatschap
1. De aanvraag van het lidmaatschap der vereniging geschiedt schriftelijk bij de
ledenadministratie volgens bij of krachtens huishoudelijk reglement vast te stellen regels.
2. Over de toelating van de aanvrager wordt beslist door het bestuur.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
besluiten.

4. Toelating tot lid van de vereniging kan worden hij of zij, die zich kan verenigen met
het doel en de middelen van de vereniging, zoals omschreven in de artikelen 3 en 4 van
deze statuten.
5. Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging
steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt een
ieder, die tot de vereniging toetreedt, daardoor lid van de K.N.H.B.
6. Het lidmaatschap van de vereniging is strikt persoonlijk.
Artikel 9 Toelating tot donateur
1. Donateur van de vereniging kan worden een ieder die daartoe aan het Bestuur de
wens te kennen geeft.
2. Artikel 8, leden 2 tot en met 4, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. de dood van het lid;
b. opzegging van het lid;
c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de staturen 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
voorduren;
d. royement. Dit kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de
statuten of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt;
e. royement als lid van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond krachtens en besluit van
deze bond.
2. Opzegging namens de vereniging en royement geschiedt door het Bestuur.
3. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar en met in acht neming van een opzegtermijn van vier
weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of
van de vereniging 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. Van een besluit tot opzegging door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren en van een
besluit tot royement, staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van
kennisgeving van het besluit beroep open op de geschillencommissie. Deze termijn kan
niet verkort worden.
6. Van een besluit als bedoeld in het voorgaande lid wordt de betrokkene ten spoedigste
schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld.
7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin
de contributie voor het geheel verschuldigd. Het dagelijkse Bestuur kan per geval
evenwel bepalen dat de contributie slechts naar rato verschuldigd is.
9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.

Artikel 11 Einde donateurschap
Het donateurschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de financiële bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel
verschuldigd blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks
Bestuur.
Artikel 12 Schorsing
1. Schorsing houdt in het aan het lid ontnemen van één, meer of alle rechten
voortvloeiend uit het lidmaatschap.
2. Schorsing kan plaatsvinden voor een periode van maximaal twaalf maanden.
3. Schorsing geschiedt door het Bestuur. Het desbetreffende bestuursbesluit dient
schriftelijk met opgaaf van redenen aan de betrokkene te worden medegedeeld en in het
cluborgaan te worden vermeld.
4. Een lid kan geschorst worden wegens gedrag strijdig met doel en middelen, zoals
omschreven in de artikelen 3 en 4 van de statuten, wegens wangedrag, moedwillige
schending der verenigingsbelangen in de meest ruime zin en wegens wanbetaling.
5. Schorsing als lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond krachtens een besluit
van deze bond houdt tevens schorsing in als lid van de vereniging onder gelijke
voorwaarden als door deze bond gesteld zijn.
6. Van een besluit tot schorsing door het Bestuur staat de betrokkene binnen één maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
geschillencommissie, behoudens het bepaalde in artikel 10, lid 7.
Artikel 13 Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:
a. entreegelden, contributies en donaties van de in de artikelen 6, onder b tot en met d
en 7 genoemde personen;
b. opgelegde boetes;
c. opbrengsten van de bar en keuken
d. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. toevallige en buitengewone baten;
f. subsidies;
g. toegangsgelden;
h. sponsorgelden;
2. De in artikel 6, onder b tot en met d, genoemde leden zijn gehouden tot het betalen
van een contributie, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
contributie betalen.
3. Het dagelijks Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk
ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
Artikel 14 Bestuur
1. De leiding van de vereniging berust, binnen het door de ledenvergadering vastgestelde
beleid, bij een bestuur, bestaande uit ten minste vijf leden.
2. Het Bestuur draagt zorg voor de representatie van de vereniging, het ten uitvoer
brengen of doen brengen van besluiten in de algemene ledenvergadering, het geven van
richtlijnen voor de gang van zaken in de vereniging, het beheren van gelden, het nemen
van sancties enzovoorts.
3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene
ledenvergadering.

4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel bestuur als tenminste tien leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de algemene ledenvergadering
medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste acht en veertig
uur vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur
worden medegedeeld.
5. De voorzitter en penningmeester en secretaris worden in functie benoemd. De
bestuursleden wijzen uit hun midden een vice-voorzitter en een secretaris aan. De
voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester dienen meerderjarig te zijn
6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen
of geschorst. Een schorsing die niet binnen één maand gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
8. Besluit het bestuur om in zijn geheel af te treden, dan blijft niettemin het dagelijks
bestuur verplicht de lopende zaken af te handelen tot er een nieuw bestuur benoemd is.
9. Elke twee jaar treedt één derde gedeelte van de bestuursleden af volgens een daartoe
door het huishoudelijk reglement vast te stellen rooster. Tussentijds benoemde
bestuursleden treden wat de tijd van aftreden betreft in de plaats van hun voorganger.
Aftredende bestuursleden zijn éénmaal herkiesbaar, tenzij de ledenvergadering anders
besluit.
10. Alle bestuursbesluiten worden genomen met twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen op een vergadering waarvan de agenda van de te behandelen
punten tijdig is rondgezonden en waarop tenminste twee derde van het aantal
bestuursleden aanwezig is, waaronder tenminste twee leden van het dagelijks Bestuur.
11. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks Bestuur, ook buiten een
bestuursvergadering, besluiten nemen, mits het verzoek daartoe van de voorzitter of
vice-voorzitter uitgaat, alle leden van het dagelijks Bestuur, voor zover te bereiken,
geraadpleegd worden en zovele leden van het dagelijks Bestuur zich daarbij vóór het
voorstel hebben uitgesproken, als nodig zou zijn om het voorstel in een
bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn aangenomen te krijgen.
Van het besluit door de voorzitter casu quo de vice-voorzitter in het notulenboek van het
bestuur melding gemaakt, welke vermelding door hem op de eerstvolgende
bestuursvergadering wordt voorgelezen en welke vermelding verder wordt behandeld als
door de secretaris opgemaakte notulen van bestuursvergaderingen.
12. De specifieke bevoegdheden van bestuursleden worden geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Artikel 15 Dagelijks Bestuur
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks Bestuur.
2. Het dagelijks Bestuur voert het normale beheer en draagt zorg voor de uitvoering van
de bestuursbesluiten.
3. Over alle zaken welke het normale beheer te buiten gaan, beslist het Bestuur.
Artikel 16 Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij de voorzitter;
b. hetzij de secretaris;
c. hetzij de penningmeester.

2. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door noch tegen derden beroep worden gedaan.
3. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor
het aangaan van rechtshandelingen, een bedrag of waarde van twintig procent van de
totale begrotingssom te boven gaande.
Artikel 17 Jaarverslag, rekening en verantwoording
1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand aan de vereniging zodanige
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden
gekend.
2. Het Bestuur brengt op de jaarvergadering van de algemene ledenvergadering binnen
drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering, zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
tenminste twee meerderjarige leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording, naar oordeel van de
kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich, ten
laste van de vereniging, door een deskundige doen bijstaan.
5. Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te verlenen.
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden herroepen, doch slechts met benoeming van een andere commissie.
7. Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tien
jaar te bewaren.
Artikel 18 Algemene ledenvergadering
1. De algemene ledenvergadering bepaalt het beleid van de vereniging en neemt
besluiten zoals vereist is in de statuten. Haar komen in de vergadering alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de
jaarvergadering van de algemene ledenvergadering gehouden In deze ledenvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het
verslag van de aldaar genoemde kascommissie;
b. een verslag van het bestuur over de toestand van de verenigingen over de
werkzaamheden van de verschillende commissies;
c. goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de onder de leden a en b
genoemde verslagen en de rekening en verantwoording. Deze goedkeuring strekt het
bestuur voor de uitvoering van haar beleid, de penningmeester voor zijn beheer tot
décharge;
d. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
e. de benoeming van de leden van de kascommissie en de geschillencommissie voor het
volgende boek- respectievelijk verenigingsjaar;

f. voorziening in de eventuele vacatures;
g. voorstellen van het Bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering;
h. de rondvraag.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het
bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen vervolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22.
5. Buiten de algemene ledenvergadering kunnen in spoedeisende gevallen door het
bestuur besluiten worden genomen die voor de vereniging bindend zijn. Zulke besluiten
moeten zo spoedig mogelijk aan de leden bekend gemaakt worden en dienen op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.
Artikel 19 Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de
vereniging. De donateurs hebben evenwel niet het recht om te stemmen tenzij de
ledenvergadering anders besluit. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
Bestuursleden, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
ledenvergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, is gerechtigd zijn stem uit te
brengen. De leden die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt, kunnen ieder drie
stemmen uitbrengen, de overige leden iedere één stem. ( Noot ter verduidelijking: ieder
lid heeft 1 stem voor zichzelf, maar mag ook voor 2 andere leden stemmen (indien
gemachtigd), dus in totaal max 3 )

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen,
doch dit laatste lid mag namens niet meer dan twee andere leden krachtens volmacht
stemmen. De schriftelijke volmachten moeten vóór de aanvang van de ledenvergadering
aan het Bestuur worden overhandigd.
Artikel 20 Voorzitterschap en notulen
1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of de vicevoorzitter. Ontbreken voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één der andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin
zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of
een nader door de voorzitter daartoe aangewezen lid, notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen
wordt, vóór de eerstvolgende algemene ledenvergadering, ter kennis van de leden
gebracht.
Artikel 21 Besluitvorming algemene ledenvergadering
1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij de statuten anders vermelden.
2. De wijze van stemmen wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 22 Bijeenroeping algemene ledenvergadering
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van artikel 18, lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk, per convocatie in
het cluborgaan, aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 6. Het termijn van de oproeping bedraagt ten minste tien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging Artikel 23
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen vóór de
vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de op de algemene
ledenvergadering geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 24 Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. De algemene ledenvergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo.
3. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in een vorige vergadering aan de orde is
geweest, kan worden besloten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden, mits een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 25 Huishoudelijk reglement
1. De statuten dienen nader te worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement, dat
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld of gewijzigd.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Artikel 26 Commissies
De algemene ledenvergadering stelt commissies in voor financiële controle en geschillen
en voor zovele ander doeleinden als zij nodig acht. De leden van de commissies worden
door het bestuur benoemd, met uitzondering van de introductie-, kas- en
geschillencommissie, waarvan de leden door de algemene ledenvergadering worden
benoemd.
Artikel 27 Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist de algemene ledenvergadering. Zodanige besluiten moeten in een eerstvolgende
editie van het clubblad worden gepubliceerd.

