
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgericht 10 september 1949 

Koninklijk goedgekeurd d.d. 26 juni 1954 

Aangesloten bij de Nederlandse Rittensport Federatie 
 



HUISHOUDELIJK REGELEMENT 

 

LEDEN 
 
Artikel 1. 
De vereniging kent ereleden, leden en donateurs. 
 
Artikel 2. 
Ereleden: 
De benoeming van ereleden van ereleden geschiedt in de algemene ledenvergadering 
bij 2/3 van het aantal daartoe uitgebrachte geldige stemmen. Met uitzondering van 
het royement wegens wanbetaling is artikel 3 eveneens van toepassing op ereleden. 
 
Artikel 3. 
Beëindiging lidmaatschap. 
Het gewone lidmaatschap of donateurschap gaat verloren: 
a. Door schriftelijke opzegging bij de secretaris, mits uiterlijk voor 1 december, 
voorafgaande aan het opvolgende verenigingsjaar; 
b. Door royement wegens wanbetaling, waarvan sprake is indien betrokken lid gebreke 
blijft zijn contributie over enig jaar te voldoen of wegens het ernstig benadelen van de 
vereniging en welk opzicht dan ook;  
c. Door overlijden. 
 
Royement van leden door wanbetaling geschiedt door het bestuur. Deze kunnen zich 
na aanzuivering van het aan de vereniging verschuldigde opnieuw als lid aanmelden. 
Royement van leden op andere gronden geschiedt op voorstel van het bestuur door de 
algemene ledenvergadering bij 2/3 van het aantal daartoe uitgebrachte geldige 
stemmen. In afwachting van de algemene bestuursvergadering, waarin dit besluit 
moet worden genomen, kan het bestuur dit lid schorsen. Het bestuur stelt het 
betrokken lid terstond per aangetekende brief in kennis van het voorstel tot royement 
en eventueel van het besluit tot schorsing. Het betrokken lid heeft het recht bij het 
bestuur een schriftelijk gemotiveerd protest tegen het royement in te dienen en 
tijdens de ledenvergadering, waarin zijn royement wordt behandeld het woord te 
voeren. De algemene ledenvergadering heeft de mogelijkheid om de schorsing met ten 
hoogste 1 jaar te verlengen. Personen die geroyeerd zijn, uitgezonderd wegens 
wanbetaling, kunnen nimmer opnieuw lid of donateur van de vereniging worden. 
 
Artikel 4. 
Het lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvrage is 
ingediend. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 kalenderjaar, indien 
het lidmaatschap  aanvangt per 1 januari; of voor de rest van het kalenderjaar, indien 
het lidmaatschap aanvangt per eerste dag van enig kwartaal. 
 
 
  



BESTUUR 
 
Artikel 5. 
Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester; 
aangevuld met de voorzitter van de sportcommissie en één of meerdere algemene 
leden. Het totaal aantal bestuurders dient oneven te zijn met een minimum van vijf. 
 
Artikel 6. 
Het algemeen bestuur zorgt voor de uitvoering van de genomen besluiten en houdt 
toezicht op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Zij is verantwoording 
schuldig aan de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 7. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. Zij neemt alle beslissingen, welke niet tot een algemene 
bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld en is daarvoor verantwoording 
verschuldigd aan het algemeen bestuur. 
 
DE VOORZITTER 
 
Artikel 8. 
De voorzitter: 
a. draagt zorg voor de belangen van de vereniging in het algemeen; 
b. waakt over de handhaving der statuten en reglementen, alsmede in het algemeen 
voor een geregelde gang van zaken; 
c. leidt de vergaderingen en regelt de te verrichten werkzaamheden; 
d. beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen; 
e. houdt toezicht op de werkzaamheden van de overige bestuursleden; 
f. opent en sluit de voor alle leden toegankelijke verenigingsbijeenkomsten. 
Bij zijn/haar afwezigheid wordt die taak waargenomen door een  der overige 
bestuursleden. 
 
DE SECRETARIS 
 
Artikel 9. 
De secretaris: 
a. voert de briefwisseling; 
b. beheert het archief; 
c. brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit aan de leden over de gang van 
zaken in de vereniging; 
d. verzorgt de notulen van de vergaderingen; 
e. houdt een lijst van alle leden en donateurs bij en is verplicht alle mutaties hierin aan 
de penningmeester mede te delen; 
f. zorgt voor publicatie c.q. mededeling van alle door het huishoudelijk reglement 
gevorderde of door het bestuur gewenste mededelingen; 
g. verzorgt in samenwerking met de sportcommissie de voor de ritten benodigde 
vergunningen. 
  



DE PENNINGMEESTER 
 
Artikel 10. 
De penningmeester: 
a. beheert de geldmiddelen der vereniging; 
b. draagt zorg voor het innen van contributies, donaties enzovoort, en draagt in het 
algemeen zorg voor de versterking van de geldmiddelen der vereniging; 
c. is voorde onder zijn/haar beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij 
overmacht bewezen kan worden; 
d. doet van zijn/haar beheer rekening en verantwoording aan de kascommissie: 
 1e: tenminste een keer per jaar, 
 2e: bij tussentijds aftreden voor beëindiging van zijn/haar functie, 
 3e: telkens wanneer de kascommissie dit verlangt; 
e. legt in de algemene ledenvergadering een begroting in betreffende uitgaven over 
het aangevangen verenigingsjaar.  
 
Artikel 11. 
Beslissingen van het dagelijks bestuur kunnen slechts worden genomen met minimaal 
2 stemmen. Beslissingen door het algemeen bestuur kunnen slechts worden genomen 
indien minimaal 2 leden van het dagelijks bestuur en de meerderheid van het 
algemeen bestuur aanwezig zijn. 
 
Artikel 12. 
Het aftreed rooster van het bestuur is als volgt: 
a. op alle even jaren treden af: de voorzitter en de helft van de bestuursleden minus 1, 
behalve de secretaris. 
b. op alle oneven jaren treden af: de secretaris en alle bestuursleden welke langer dan 
1 jaar na hun laatste verkiezing zitting hebben.  
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
 
Artikel 13. 
Bij uitbreiding van het algemeen bestuur wordt de helft van deze uitbreiding voor een 
jaar gekozen. Bij inkrimping van het aantal bestuursleden moet zo spoedig mogelijk op 
het in artikel 12 genoemde schema worden teruggekeerd. 
 
Artikel 14. 
In tussentijdse vacatures van het bestuur voorziet het bestuur tot de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering waarin het nieuw te kiezen bestuurslid gekozen wordt en 
hij/zij heeft zitting tot het tijdstip waarop het door hem/haar opgevolgde bestuurslid 
zitting zou hebben. 
 
Artikel 15. 
Commissies. 
Het bestuur kan zich bij het organiseren van bijzondere bijeenkomsten, evenementen 
e.d. doen bijstaan door een commissie. Deze commissie gedraagt zich volgens door het 
bestuur te geven aanwijzingen. Indien een commissie haar werkzaamheden niet naar 
behoren vervult, kan het bestuur deze commissie van haar taak ontheffen en haar 
werkzaamheden overdragen aan een andere door het bestuur te benoemen 
commissie.  



Artikel 16. 
Voor zover het de organisatie van ritten betreft, laat het bestuur zich bijstaan door een 
sportcommissie. De voorzitter van deze sportcommissie maakt deel uit van het 
bestuur.  
Onder verantwoording van het bestuur is de sportcommissie belast met ; 
a. het toezicht op en handhaving van de van toepassing zijnde reglementen voor alle 
door de vereniging te organiseren ritten; 
b. de coördinatie tussen en de controle op de uitzetters  van de door de vereniging te 
organiseren ritten; 
c. de indeling in klasse van de leden der vereniging en van de deelnemers aan de door 
de vereniging georganiseerde ritten; 
d. het bepalen van de klassering der deelnemers en de einduitslagen van de door de 
vereniging georganiseerde ritten en kampioenschappen; 
e. het behandelen van protesten die betrekking hebben op het technische gedeelte van 
een door de vereniging georganiseerde rit; 
f. het opstellen van de kampioenschapsreglementen; 
g. het beheer van route technisch materiaal; 
h. het beantwoorden van door leden gestelde vragen die betrekking hebben op de 
reglementen met betrekking tot de rittensport; 
i. alle overige zaken die betrekking hebben op het technisch gedeelte van de 
rittensport.  
De sportcommissie vergadert op voorstel van de voorzitter van deze commissie 
tenminste 2x per jaar. Van de vergaderingen van de sportcommissie wordt een verslag 
opgemaakt hetgeen ter kennis van het bestuur wordt gebracht. 
 
Artikel 17. 
De kascommissie wordt door de leden op de algemene ledenvergadering gekozen voor 
een tijd van 3 jaar. Zij bestaat uit 2 leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur. Ieder jaar treedt 1 lid af en wordt het 
plaatsvervangend lid benoemd.  
De kascommissie heeft tot taak het controleren van het geldelijk beheer van de 
penningmeester gedurende het lopende verenigingsjaar. Hiertoe zal zij van de 
penningmeester de gegevens zo tijdig ontvangen dat zij haar verslag gelijk met de 
jaarrekening kan uitbrengen, en wel schriftelijk en ondertekend in de algemene 
ledenvergadering.  
Zij brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering omtrent decharge van de 
penningmeester. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester doet zij dit aan het 
bestuur. 
 
Artikel 18. 
De verkiezing van de bestuursleden vindt plaats in de algemene ledenvergadering. 
Kandidaatstelling geschiedt door: 
a. het bestuur; 
b. tenminste 5 leden, wier namen niet op de kandidatenlijst voorkomen, en moet 
tenminste tien dagen voor de vergadering, waarin de verkiezing zal plaats hebben, 
schriftelijk bij de functionerende secretaris zijn ingediend. 
 
  



Artikel 19. 
Plichten. 
De gewone leden en donateurs zijn verplicht hun jaarlijkse contributie respectievelijk 
donatie te voldoen in een termijn voor 1 april van het lopende verenigingsjaar. 
Ereleden hebben een adviserende stem en betalen geen contributie, tenzij zij 
tegelijkertijd in een andere categorie vallen. Zij hebben dan gelijke rechten en plichten 
als de betreffende categorie leden. 
 
Artikel 20. 
Rechten. 
Gewone leden hebben: 
a. recht tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering; 
b. recht tot het voeren van het woord in de algemene ledenvergadering; 
c. recht tot het stellen van bestuurskandidaten; 
d. recht tot het indienen van voorstellen en amendementen; 
e. stemrecht over zaken en personen; 
f. recht tot deelname aan alle evenementen, welke door de vereniging worden 
georganiseerd; 
g. alle verdere rechten, die aan de statuten en het huishoudelijk reglement worden 
ontleend. 
 
Artikel 21. 
Geldmiddelen. 
De jaarcontributie voor het komende verenigingsjaar wordt bepaald in een algemene 
ledenvergadering. Indien het lidmaatschap wordt aangegaan in enig kwartaal anders 
dan het eerste kwartaal is een evenredig deel van de jaarcontributie verschuldigd. 
 
Artikel 22. 
Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen. 
 
Artikel 23. 
In de gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk van de vereniging niet voorzien, 
beslist het bestuur. 
Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de algemene ledenvergadering 
die gehouden werd d.d. 25 februari 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STATUTEN 

 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam AUTOSPORTVERENIGING “DE VECHTSTREEK” en is 
gevestigd te Weesp. 
 
DUUR. 
Artikel 2. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en werd opgericht op tien september 
negentienhonderd negen en veertig. 
 
VERENIGINGSJAAR. 
Artikel 3. 
Het verenigingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig 
december. 
 
DOEL. 
Artikel 4. 
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering, veredeling en verbetering van de 
autosport in het algemeen en voor haar leden in het bijzonder, met terzijdestelling van 
alle vraagstukken op het gebied van godsdienst of partijpolitiek. 
 
MIDDELEN. 
Artikel 5. 
De vereniging tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door: 
a. het zoeken en streven naar middelen, welke autosport kunnen bevorderen; 
b. de belangen van haar leden op het gebied van de autosport te behartigen; 
c. de rechten van autosport te handhaven en te verdedigen; 
d. het houden van lezingen en besprekingen op het gebied van de autosport. 
 
LEDEN EN DONATEURS. 
Artikel 6. 
1.  De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en donateurs: 

a. gewone leden zijn die natuurlijke personen van de vereniging die de in artikel 4 
vermelde sport actief beoefenen; 
b. ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene 
ledenvergadering worden benoemd op grond van hun verdienste voor de 
vereniging; 
c. donateurs zijn zij, die de vereniging geldelijke steunen; 

2.  Waar in de statuten en reglementen over leden gesproken wordt, zijn daarmede 
bedoeld gewone leden. 

 Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die door de 
algemene vergadering zal worden vastgesteld. De rechten en verplichtingen van 
de leden worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 

  



LIDMAATSCHAP. 
Artikel 7. 
1.  Het lidmaatschap wordt aangevraagd door een daartoe strekkend verzoek in te 

dienen bij de secretaris van de vereniging, onder opgave van naam, voornamen, 
geboortedatum en volledig adres. 

 Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over het al dan niet toelaten als lid. 
2. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. bedanken; schriftelijk te richten tot de secretaris van de vereniging; 
 b. overlijden; 
 c. royement krachtens besluit van de algemene ledenvergadering. 
 
BESTUUR. 
Artikel 8. 
1.  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. Het dagelijks bestuur 

bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.  
 Het bestuur wordt in functie gekozen uit een en door de ledenvergadering . De 

wijze van verkiezen, de zittingsduur en het rooster van aftreden worden bij 
huishoudelijk reglement geregeld. 

2. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte 
vertegenwoordigd door hetzij de voorzitter, hetzij twee gezamenlijk optredende 
andere bestuursleden. 

3. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Het besluit daartoe moet 
met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen worden genomen. 

 
GELDMIDDELEN. 
Artikel 9. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a.  contributie van de leden; 
b. inschrijfgelden, donaties en giften; 
c. overige baten.  
 
ALGEMENE JAARVERGADERING. 
Artikel 10. 
Het bestuur roept eenmaal per jaar een algemene jaarvergadering bijeen, welke 
vergadering voor één maart van ieder jaar gehouden wordt. De oproeping daartoe 
heeft minstens één maand van te voren plaats, en dient vergezeld te gaan van de 
agenda welke minimaal het volgende moet bevatten: 
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene jaarvergadering; 
b. jaarverslag van de secretaris; 
c. jaarverslag van de penningmeester; 
d. verslag van de kascommissie; 
e. vaststelling van de begroting; 
f. vaststelling van de contributies, inschrijfgelden en minimale donaties; 
g. verkiezing bestuursleden; 
h. verkiezing leden kascommissie; 
i. rondvraag. 
 
  



ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN. 
Artikel 11. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt belegt het een algemene 

ledenvergadering. Wanneer een schriftelijk verzoek tot het houden van een 
algemene ledenvergadering is ingediend door tenminste een/vierde gedeelte der 
leden, dan is het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te 
roepen binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, terwijl de datum van de 
vergadering niet later mag zijn dan twee weken na de oproepingsdatum.  

 Bij in gebreke blijven van het uitschrijven der vergadering op dezer wijze, hebben 
de leden, die het verzoek gedaan hebben, het recht binnen één maand daarna zelf 
een algemene ledenvergadering te beleggen op de gewone wijze, daarvoor in het 
huishoudelijk reglement aangegeven en daar bindende besluiten te nemen.  

 Zij wijzen dan zelf een voorzitter en secretaris aan. 
 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 12. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle in artikel 6 genoemde personen. 

Over toelating in de vergadering van anderen beslist het bestuur. 
2. a. alle leden hebben stemrecht; 
 b. ereleden hebben een adviserende stem; 
 c. een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenote of een van zijn 

bloed- of aanverwanten in de rechtelijn betreffen. 
 d. stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.  
 Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits geschiedt op 

voorstel van de voorzitter. 
 e. over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders 

bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.  
 Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 f. indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming 
plaats over de personen die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na meeste 
stemmen op zich hebben verenigd. 

 Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal.  
 Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
 g. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
 - blanco zijn, 
 - zijn ondertekend, 
 - onleesbaar zijn, 
 - een persoon niet duidelijk aanwijzen, 
 - de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbar is, 
 - voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten, 
 - meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van een persoon die wordt bedoeld. 
 
  



HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 13. 
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door een algemene ledenvergadering. 
Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 
bevat, noch met de statuten. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan steeds 
met gewone meerderheid van stemmen in iedere ledenvergadering geschieden. 
 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 14. 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 

vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging 
van statuten zal worden voorgesteld. 

 De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien 
dagen bedragen. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien 
dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd. 

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
leden aanwezig. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is, wordt binnen 
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
tot wijziging, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid 
van tenminste twee/derde van de uit te brengen stemmen. 

3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Ieder 
bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. 

 
ONTBINDING. 
Artikel 15. 
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met 
twee/derde der uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin 
tenminste drie/vierde van het aantal leden der vereniging aanwezig is, terwijl het 
voorstel tot opheffing van de vereniging op de agenda voor die vergadering moet zijn 
vermeld. Kan een daartoe uitgeschreven vergadering niet doorgaan ten gevolge van 
het niet aanwezig zijn van het vereiste aantal leden, dan kunnen in een volgende 
vergadering, die tot hetzelfde doel binnen één maand daarna gehouden wordt, 
ongeacht het alsdan aanwezige aantal leden, met twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen geldige besluiten genomen worden. Indien bij een besluit tot ontbinding 
geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.  
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit 
tot ontbinding lid waren, doch aan een als dan door de algemene vergadering aan te 
wijzen instelling met een caritatief doel. 
 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Waarvan akte, 
in minuut is verleden te Weesp op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na 
zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze  
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte 
voorlezing, door comparant en mij, notaris, ondertekend. 
W,g. R.C. Davids        J.J. Feijten. 


