
STATUTEN VAN DE VERENIGING “VICTORY ‘55  

ARTIKEL 1  

De vereniging draagt de naam van VICTORY'55.  

Ze is gevestigd te VOLENDAM. De clubkleuren zijn: zwart/blauw. 

ARTIKEL 2 DUUR 

De vereniging wordt aangegaan voor de tijd van negen en twintig achtereenvolgende jaren en elf maanden,te rekenen 

vanaf de dag van oprichting,zijnde 3 mei 1955, derhalve eindigende op 3 april 1984. 

ARTIKEL 3 DOEL 

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de tafel-tennissport onder de erkenning van de Nederlandse 

Tafeltennisbond.Zij tracht dit doel te bereiken door : 

a. het houden van vergaderingen. 

b. b . de leden de gelegenheid te geven de tafeltennissport te beoefenen,  

c. de leden de gelegenheid geven deel te nemen aan wedstrijden en toernooien.  

d. andere geoorloofde middelen tot dit doel bevorderlijk. 

ARTIKEL 4 GELDMIDDELEN 

De inkomsten der vereniging bestaan uit : 

a. entreegelden van nieuwe leden. 

b. contributie. 

c. donaties. 

d. toevallige baten. 

ARTIKEL 5 LEDEN 

De vereniging bestaat uit: 

a. gewone leden. 

b. ere-leden. 

c. leden van verdienste. 

d. ondersteunende leden. 

In het huishoudelijk reglement wordt nader bepaald, op welke wijze de gewone leden in leeftijd en andere verdelingen 

in groepen aijn samengesteld, mede ten aanzien van de vaststelling van de contributie en het uitkomen in wedstrijden. 

ARTIKEL 6 BEGIN EN EINDE LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap van de in art. 5 onder a. tot en met d. genoemde leden wordt verkregen door aanneming door het 

Bestuur volgens bij het huishoudelijk reglement te stellen regels. 

ARTIKEL 7 HET LIDMAATSCHAP EINDIGT DOOR:  

1. Schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven aan het Bestuur, ten minste één maand vóór het einde van het 

lopende verenigingajaar. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap bij besluit van de algemene jaarvergadering, genomen met een meerderheid van 

tenninste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Overlijden. 

 

Het huishoudelijk reglement bevat een nadere aanvulling van de onder 1 en 2 omschreven punten. 

ARTIKEL 8 HET BESTUUR 

Het Bestuur wordt uit en door de stemgerechtigde leden van de vereniging ter algemene ledenvergadering gekozen en 

bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 e.v. meerderjarige leden. 

 



ARTIKEL 9 VERGADERINGEN 

Jaarlijks wordt in de maand juni de algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij het in art. 8 genoemde bestuur 

verantwoording aflegt van het gevoerde beleid en over het beheer van de geldmiddelen in het onmiddellijk 

voorafgaande verenigings-jaar. Tevens legt het Bestuur de begroting en de vaststelling der contributie ter goedkeuring 

voor. 

ARTIKEL 10 BUITENGEWONE LEDENVERGADERINGEN 

Deze worden gehouden indien : 

a. Het Bestuur dit nodig acht. 

b. tenminste tien(10) stemgerechtigde leden het verlangen daartoe schriftelijk, met redenen omkleed en onder 

opgaaf van de punten, welke zij behandeld wensen te zien, aan het Bestuur te kennen geven. 

Een dergelijke vergadering moet binnen zes weken na indiening van het verzoek daartoe plaats vinden en wordt 

bijeengeroepen door het Bas tuur, tenminste drie weken vóór de vastgestelde datum van deze vergadering. Indien het 

Bestuur in gebreke blijft de vergadering bijeen te roepen of te houden, zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd. In dat 

geval kiest de vergadering uit haar midden een voorzitter. 

ARTIKEL 11 STEMRECHT 

De in art. 5 onder 1, 2 en 3 genoemde leden hebben het recht op ledenvergaderingen één stem uit te brengen mits zij 

op 1 (een) october van het lopende verenig ingsj aar de 16 jarige leeftijd hebben bereikt. 

ARTIKEL 12 WIJZE VAN STEMMEN 

De voorzitter van een vergadering benoemt bij schriftelijke stemming uit de stemgerechtigde aanwezigen een 

stembureau van tenminste drie personen. 

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. 

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering of haar voorzitter schriftelijke stemming nodig acht. 

Bij mondelinge stemming zijn blanco stemmen ongeldig. 

Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig : 

a. blanco stemmen. 

b. onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes. 

c. ondertekende stembriefjes en betekende stembriefjes. 

ARTIKEL 13 GELDIGHEID VAN STEMMEN 

Alle besluiten worden genomen en alle verkiezingen vinden plaats bij een gewone meerderheid van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen, voor zover geen andere verhouding in deze Statuten is aangegeven. 

ARTIKEL 14 DUUR VERLENGING 

Tenminste een halfjaar voor het verstrijken van de in art. 2 genoemde tijd, wordt op een ledenvergadering 

over de verlenging van die termijn een besluit genomen. 
  



ARTIKEL 15 ONTBINDING 

Ontbinding van een vereniging kan alleen door een ledenvergadering geschieden, waarbij tenminste tweederde van 

het totaal de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig 

uitgebrachte stenmen.  

Een voorstal tot ontbinding moet tenminste zes weken vóór de datum van de vergadering door het Bestuur of 

tenminste door één kwart van het totaal aantal stemgerechtigde leden bij het Bestuur worden ingediend. 

Wordt tot ontbinding besloten, dan wordt door de vergadering een liquidatiecomissie benoemd, die de wijze vaststelt, 

waarop een batig saldo zal worden besteed of een nadelig saldo zal worden verrekend, een en ander met 

inachtneming van het bepaalde in art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek  

De Nederlandse Tafeltennisbond wordt van de ontbinding op de hoogte gesteld door een aangetekend schrijven. 

ARTIKEL 16 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het huishoudelijk reglement vastgesteld door een ledenvergadering bevat nader bepalingen betreffende de rechten 

en verplichtingen van de leden, alsmede betreffende het beheer en de inrichting van de vereniging. 

ARTIKEL 17 WIJZIGINGEN 

Alleen een ledenvergadering, waarbij tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, kan 

met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen besluit ten wijzigingen in deze 

Statuten te brengen. Wijzigingen in deze Statuten treden niet in werking alvorens daarop de Koninklijke Goedkeuring 

zal zijn verkregen. 

ARTIKEL 18 SLOTBEPALINGEN 

In alle gevallen, waarin noch deze Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorzien, of indien verschil van mening 

bestaat over de toepassing van enig artikel ervan, beslist het Bestuur. Deze beslissing dient aan de goedkeuring van 

de eerstvolgende ledenvergadering te worden onderworpen. 

ARTIKEL 19 ERKENNING N.T.T.B.  

De erkenning van de vereniging door de Nederlandse Tafeltennisbond houdt in, dat de vereniging : 

a. zich zal onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijkreglenent van deze Bond en zijn besluiten. 

b. zich gebonden zal achten aan de beslissingen en de uitspraken van de in de Statuten en reglementen van deze 

Bond vermelde besturende en rechtsprekende instanties tot de daarin geregelde onderwerpen en 

c. zich te dien aanzien zal onthouden van elk beroep op enigerleI ANDERE rechtspraak of arbitrage. 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 22 

juni 1973 te Volendam 

Voorzitter- :  

Secretaris : ................. ...... 

Penningmeester : ....... ..... ......... 

Leden     :  H. Konter 

 C. Sarlemijn 

 H. Boxma 

 A. Veerman 


