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Badmintonclub Meppeler Meppers 
 

Beleid 
 

Statuten 
 

 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam BADMINTONCLUB  MEPPELER MEPPERS. 

Zij is gevestigd in Meppel. 
2. De vereniging is opgericht op vijftien April negentienhonderd zeventig. 
 
DOEL 
Artikel 2 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichaamsconditie van haar leden in het 
algemeen en van de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. Zij tracht dit doel te 
bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te houden en door het uitschrijven van en/of 
deelnemen aan badmintonwedstrijden, alsmede door alle andere middelen. 
 
VERENIGINGSJAAR 
Artikel 3 
Het boek- en verenigingsjaar loopt van één Juli tot en met dertig Juni van het volgend jaar. 
 
LEDEN EN DONATEURS 
1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten. 
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere 

verdiensten voor de vereniging tot lid van verdienste of tot erelid benoemen. 
3. Alle leden van de vereniging moeten lid zin van Badminton Nederland (BNL). 
4. Personen die door de BNL levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel 

van het bekleden van een functie binnen de BNL, kunnen niet als lid van de vereniging worden 
toegelaten. 

5. In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de 
eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten. 

 
Artikel 5 
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1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs. 
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten 

en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 
bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de 
statuten zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de 
donateur  door opzegging worden beëindigd , met dien verstande, dat bij opzegging door de 
donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid. 
b. Door schriftelijke opzegging door het lid. 
c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging. 
d. Door ontzetting (royement) als bepaald in lid 5. 

2.  
a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 

vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voorzover deze door deze statuten en het 
huishoudelijk reglement worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt en van laatstgenoemde redelijkerwijze niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

b. In geval een lid uit het lidmaatschap van de BNL wordt ontzet is de vereniging reeds op die 
grond verplicht om na kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met 
onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden 
van het uitgesproken royement door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap van de vereniging over te gaan. 

c. Wanneer een lid het lidmaatschap van het BNL heeft opgezegd, wordt door de vereniging 
aan betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd. 

3. De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, anders dan door 
overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de BNL namens de betrokkene diens 
lidmaatschap van de BNL op te zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging steeds zo snel 
mogelijk zorg, overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van de BNL. 

4.  
a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden 

tegen het einde van het kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
weken, behoudens het geval bedoeld in lid 2.a. 

b. b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5.  
a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken, indien een lid in ernstige mate in 

strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging, of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

b. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken. 
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c. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten wordt het betrokken lid zo spoedig mogelijk 
door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in 
kennis gesteld. 

d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep 
te gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met 
meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang 
heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. 
De betrokkene is bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan. 

 
BESTUUR 
Artikel 7 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden en ten hoogste negen leden. 

Uitsluitend leden die tenminste achttien jaar oud zijn, kunnen als bestuurslid worden gekozen. 
Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie gekozen. 
De wijze van kandidaatstelling en de verkiezing der bestuursleden wordt nader in het 
huishoudelijk reglement geregeld. 

2. Andere functies dan die van voorzitter worden door de bestuursleden in onderling overleg 
verdeeld. 

3. De voorzitter met de secretaris of bij ontstentenis van één hunner de voorzitter met de 
penningmeester of de secretaris met de penningmeester vertegenwoordigen tezamen de 
vereniging in en buiten rechten.  

4. Tot de taak van het bestuur behoort de algemene leiding der vereniging en de uitvoering en 
handhaving van de statuten, reglementen en besluiten. 

5. Elk jaar treedt één/derde gedeelte van het aantal bestuursleden volgens een door het bestuur 
vast te stellen rooster af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

6. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden zulks 
wenselijk achten. 

 
FINANCIËLE MIDDELEN 
Artikel 8 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. Contributies van de leden. 
b. Andere inkomsten. 

2.  
a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene 

vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën, die een 
verschillende contributie betalen, worden ingedeeld. 

b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kwartaal eindigt, blijft niettemin de contributie 
voor het gehele kwartaal verschuldigd. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van de contributie. 
 
LEDENVERGADERING 
Artikel9 
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Een ledenvergadering wordt gehouden zo vaak het bestuur zulks wenselijk acht, doch tenminste 
één maal per jaar, alsmede wanneer tenminste vijftien stemgerechtigde leden het verlangen 
daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken. 
Het bestuur  is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolgd wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. De oproeping geschiedt schriftelijk 
aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor oproeping bedraagt 
tenminste zeven dagen. 
 
Artikel 10 
1. De jaarlijkse gewone ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar. 
2. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit omtrent het beleid van het bestuur en 

omtrent de gang van zaken van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar en brengt de 
penningmeester verslag uit over het beheer der financiële middelen. De goedkeuring van deze 
verslagen door de ledenvergadering dechargeert het bestuur voor zijn beheer over het 
afgelopen verenigingsjaar. 

3. Het bestuur dient tevens op deze vergadering een voorstel in met betrekking tot de begroting 
voor het komende verenigingsjaar. 

4. In deze ledenvergadering wordt voorzien in de vacatures in het bestuur. 
 
COMMISSIES 
Artikel 11 
Het bestuur kan in de uitoefening van zijn taak worden bijgestaan door werkcommissies van 
tijdelijke aard, in te stellen door het bestuur volgens regelen te stellen bij huishoudelijk reglement. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 12 
1. Een ledenvergadering, waarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, dient tenminste 

drie weken tevoren bijeen geroepen te worden. De voor te stellen statutenwijziging wordt 
tegelijkertijd met de oproep ter kennis van de leden gebracht. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is genomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden 
toegezonden. 

3. Een voorstel tot statutenwijziging kan slechts worden aangenomen met tenminste twee/derde 
gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste 
drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. 

4. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen vier weken met inachtneming van 
een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen, een tweede ledenvergadering worden 
gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, hetzelfde voorstel tot 
statutenwijziging met tenminste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen kan worden aangenomen. 
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5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervoor een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden der akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 
ONTBINDING DER VERENIGING 
Artikel 13 
1. Een besluit tot ontbinding der vereniging kan alleen worden genomen op een ledenvergadering, 

waar tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is 
en met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. 

2. Tenzij de ledenvergadering anders beslist, treedt het bestuur of treden de door het bestuur 
daartoe te benoemen bestuursleden op als vereffenaars van de vereniging. Een eventueel batig 
liquidatiesaldo zal worden aangewend voor een doel, dat het oorspronkelijke doel der 
vereniging het meest nabij komt. 

 
KASCOMMISSIE 
Artikel 14 
Op de gewone ledenvergadering zal een uit drie leden bestaande kascommissie worden benoemd 
door en uit de leden, ter controle van de boeken en bescheiden van de penningmeester en om 
daarover aan de ledenvergadering verslag uit te brengen. Nadere regeling geschiedt bij 
huishoudelijk reglement. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 15 
Tot nadere regeling van het bepaalde in deze statuten zal door de ledenvergadering een 
huishoudelijk reglement worden vastgesteld. De bepalingen hiervan mogen niet in strijd zijn met de 
statuten. 
 
SLOTBEPALING 
Artikel 16 
In gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
Vastgesteld op de oprichtingsvergadering dd 15-04-1970. 
Gewijzigd in de Algemene ledenvergadering dd 20-11-1986 en dd 10-06-1987. 
Gedigitaliseerd en op de website geplaatst dd 09-10-2018. 
 


