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Artikel 1 – Naam en zetel  26 
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: {naam van de vereniging 27 

vermelden} en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: districtsvereniging. 28 
2. De zetel van de districtsvereniging is gevestigd te ………….. {gemeente vermelden}. 29 
 30 
Artikel 2 - Doel 31 
1. De districtsvereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van de keusport carambole. 32 
2. De districtsvereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 33 

 a.  het verkrijgen van het lidmaatschap van de KNBB vereniging Carambole, in de statuten en 34 
reglementen van de districtsvereniging nader aan te duiden als Sectievereniging; 35 

 b.  het organiseren van competities, wedstrijden en evenementen van de keusport carambole en 36 
het bevorderen van de deelname daaraan door leden van de bij de Sectievereniging 37 
aangesloten verenigingen. 38 

  39 
Artikel 3 - Organisatie 40 
1. De districtsvereniging wordt bestuurd door een bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de 41 

algemene vergadering. 42 
2. Organen van de districtsvereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die 43 

personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast 44 
met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. In de 45 
gevallen zoals geregeld in het Reglement heffingen en maatregelen van de Sectievereniging is de 46 
nationale beroepscommissie een orgaan van de districtsvereniging. 47 

3. Alle officiële mededelingen van de districtsvereniging worden bekend gemaakt in de officiële 48 
mededelingen van de districtsvereniging die op de website van de districtsvereniging worden 49 
gepubliceerd.  50 

4. De Sectievereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, in deze statuten en in de 51 
reglementen van de districtsvereniging te noemen: KNBB. 52 

  53 
Artikel 4 - Leden  54 
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1. De districtsvereniging kent als lid: 55 
a. verenigingen; 56 
b. de leden-natuurlijke personen van die verenigingen. 57 

2. Tot het lidmaatschap van de districtsvereniging kunnen alleen die verenigingen en personen 58 
worden toegelaten die tevens als lid door de KNBB en door de Sectievereniging zijn toegelaten. 59 
De betrokkene wordt niet eerder lid van de districtsvereniging dan nadat de betrokkene als lid van 60 
de KNBB en van de Sectievereniging is toegelaten. 61 

3. Het bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in lid 2 over het toelaten van leden. Indien 62 
het bestuur niet tot toelating besluit, kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene 63 
tot toelating besluiten.  64 

4. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement. 65 
5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden 66 

die voor het realiseren van het doel van de districtsvereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur is 67 
gehouden de gegevens van leden aan de Sectievereniging op te geven. 68 

6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de discipline 69 
carambole in het algemeen en voor de districtsvereniging in het bijzonder verdienstelijk heeft 70 
gemaakt het predicaat 'lid van verdienste' verlenen. 71 

7. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de discipline 72 
carambole in het algemeen en voor de districtsvereniging in het bijzonder gedurende lange tijd 73 
zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'erelid' verlenen. 74 

8. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich gedurende lange 75 
tijd als voorzitter van de districtsvereniging verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 76 
‘erevoorzitter’ verlenen. 77 

 78 
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 79 
1. De leden zijn verplicht: 80 

a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de districtsvereniging na te leven; 81 
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNBB na te leven; 82 
c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Sectievereniging na te leven; 83 
d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, 84 

indien en voor de duur dat de KNBB of de Sectievereniging het uitoefenen van haar 85 
tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting; 86 

e. de belangen van de districtsvereniging en/of van de KNBB en/of van de Sectievereniging niet 87 
te schaden; 88 

 f. alle overige verplichtingen welke de districtsvereniging in naam of ten behoeve van de leden 89 
aangaat of welke uit het lidmaatschap van de districtsvereniging voortvloeien, te aanvaarden 90 
en na te komen.  91 

2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of 92 
bij besluit van het bestuur of van de algemene vergadering.  93 

3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de districtsvereniging aangegeven 94 
datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan 95 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep 96 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de districtsvereniging totdat hij geheel aan zijn 97 
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 98 
districtsvereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle 99 
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  100 

4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 101 
districtsvereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 102 
rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn 103 
voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook tien procent aan 104 
buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. 105 

5. Leden-natuurlijke personen onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel 106 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) 107 
geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het 108 
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ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling 109 
geldt als een overtreding. 110 

 111 
Artikel 6 – Bestraffing 112 
1. Indien het lid binnen het verband van de districtsvereniging een overtreding van de statuten, een 113 

reglement of een besluit van de districtsvereniging, niet zijnde een administratief verzuim, begaat, 114 
kan het lid worden bestraft door het bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat bij de 115 
algemene vergadering. 116 

2. Indien een lid binnen het verband van de districtsvereniging naar het oordeel van het bestuur van 117 
de districtsvereniging een ernstige overtreding begaat, kan het bestuur besluiten de overtreding 118 
niet zelf te bestraffen maar daarvan door het bondsbestuur van de KNBB aangifte te laten doen 119 
bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld met 120 
inachtneming van het toepasselijke Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 121 

3. Indien het lid binnen het verband van de KNBB een overtreding begaat, is het lid met 122 
inachtneming van het toepasselijke Tuchtreglement van de KNBB onderworpen aan de 123 
tuchtrechtspraak van de KNBB.  124 

 125 
Artikel 7 - Administratieve verzuimen 126 
1. Een overtreding van het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het Wedstrijdreglement 127 

jeugd, het Wedstrijdreglement Dagcompetitie, het Spel- en arbitragereglement of een ander op 128 
wedstrijden betrekking hebbend, door het bestuur van de Sectievereniging vastgesteld reglement 129 
is een administratief verzuim wanneer dit als zodanig in die reglementen is aangeduid. 130 

2. Het Reglement heffingen en maatregelen is op administratieve verzuimen van toepassing. 131 
3. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op districtsniveau een overtreding als een 132 

administratief verzuim wordt aangemerkt zijn de wedstrijdleider PK van de districtsvereniging en 133 
de wedstrijdleider competitie van de districtsvereniging bevoegd aan het desbetreffende lid een 134 
administratieve heffing op te leggen. 135 

4. Het lid aan wie een administratieve heffing is opgelegd kan met inachtneming van het in lid 2 136 
genoemde reglement daartegen bezwaar maken bij het districtsbestuur, dat in hoogste instantie 137 
beslist. De districtsvergadering kan bepalen dat bedoeld bezwaar niet wordt ingesteld bij het 138 
districtsbestuur maar bij een door de districtsvergadering te bepalen commissie die alsdan in 139 
hoogste instantie beslist. 140 

5. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op districtsniveau een overtreding als een 141 
administratief verzuim wordt aangemerkt naar aanleiding waarvan een bestuurlijke maatregel kan 142 
worden genomen is het districtsbestuur daartoe bevoegd. 143 

6. Het lid tegen wie een bestuurlijke maatregel is genomen kan met inachtneming van het in lid 2 144 
genoemde reglement daarvan in beroep gaan bij de nationale beroepscommissie, die in hoogste 145 
instantie beslist. 146 

 147 
Artikel 8 - Einde lidmaatschap 148 
1. Het lidmaatschap van de districtsvereniging eindigt door de dood, door opzegging of ontzetting. 149 
2. Indien de KNBB of de Sectievereniging het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de 150 

districtsvereniging gehouden het lidmaatschap van dit lid door opzegging met onmiddellijke 151 
ingang te beëindigen. Indien de districtsvereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt 152 
daardoor niet het lidmaatschap van de KNBB respectievelijk van de Sectievereniging indien het 153 
lid uit andere hoofde lid van de KNBB respectievelijk van de Sectievereniging blijft. 154 

3. Indien het lid het lidmaatschap van de districtsvereniging beëindigt, eindigt niet het lidmaatschap 155 
van de KNBB of van de Sectievereniging, tenzij het lid ook bij het bondsbureau van de KNBB 156 
het lidmaatschap van de KNBB respectievelijk bij de secretaris van de Sectievereniging het 157 
lidmaatschap van de Sectievereniging heeft beëindigd. 158 

4. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het 159 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat: 160 

 a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de districtsvereniging in een andere 161 
rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de districtsvereniging; 162 
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b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 163 
verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van 164 
toepassing is.  165 

 Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging 166 
van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een 167 
verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 168 
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging 169 
beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 170 

5. Opzegging door de districtsvereniging geschiedt door het bestuur. De districtsvereniging kan het 171 
lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de districtsvereniging 172 
kan geschieden wanneer: 173 
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de districtsvereniging niet of niet tijdig nakomt, 174 

waaronder - doch niet uitsluitend - die van artikel 5; 175 
b. het lid de belangen van de districtsvereniging of van de keusport carambole schaadt; 176 
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.   177 

 Voorts kan de districtsvereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 178 
doen beëindigen indien redelijkerwijs van de districtsvereniging niet kan worden verlangd het 179 
lidmaatschap te laten voortduren.  180 

6. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de districtsvereniging als 181 
door het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Is niet tijdig 182 
opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten 183 
onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst 184 
toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is 185 
beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.  186 

7. Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet (geroyeerd) wanneer het lid in strijd met de 187 
statuten, reglementen of besluiten van de districtsvereniging handelt of de districtsvereniging op 188 
onredelijke wijze benadeelt. Alleen de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het 189 
Instituut Sportrechtspraak zijn bevoegd een lid uit het lidmaatschap te ontzetten, zulks met 190 
inachtneming van het Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 191 

8. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten 192 
hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft 193 
voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de districtsvereniging, of zolang een 194 
aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 195 
opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 196 
lidmaatschap eindigt.  197 

 198 
Artikel 9 - Het bestuur 199 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt 200 

het aantal bestuursleden. 201 
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De 202 

voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies worden door de 203 
leden van het bestuur onderling verdeeld.  204 

3. Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor de 205 
datum waarop de betreffende vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.  206 

4. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen aansluitend 207 
tweemaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Vanaf de vierde aansluitende 208 
bestuursbenoeming is herbenoeming voor nieuwe perioden van drie jaren alleen mogelijk indien 209 
de herbenoeming plaats vindt met een door de algemene vergadering met twee derden 210 
meerderheid genomen besluit. 211 

5. Het lidmaatschap van het districtsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 212 
kascommissie, van het bestuur van de sectievereniging en met het lidmaatschap van de nationale 213 
beroepscommissie.  214 

6. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse algemene vergadering 215 
en treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering waarin de duur van hun 216 
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.  217 
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7. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering 218 
voorzien.  219 

8. Het bestuur verdeelt de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast waarvan mededeling 220 
wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de districtsvereniging gehouden tot een 221 
behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring of 222 
portefeuille van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel 223 
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet 224 
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 225 

9. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de 226 
algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of 227 
geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer 228 
de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door 229 
tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering 230 
neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene 231 
vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.  232 

10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken 233 
van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de districtsvereniging 234 
eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in 235 
een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.  236 

 237 
Artikel 10 - Taken en bevoegdheden bestuur 238 
1. Tenzij de statuten anders bepalen is het bestuur belast met het besturen van de districtsvereniging. 239 

Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 240 
door commissies doen uitvoeren.  241 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 242 
Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om 243 
in de vacatures te voorzien.  244 

3. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, van de reglementen en van door organen van 245 
de districtsvereniging genomen besluiten.  246 

4. Het bestuur is met betrekking tot wedstrijden op districtsniveau bevoegd naar aanleiding van een 247 
administratief verzuim tegen een lid van een districtvereniging een bestuurlijke maatregel te 248 
nemen in de gevallen waarin de in artikel 7 lid 1 bedoelde reglementen het bestuur hiertoe 249 
bevoegd verklaren.  250 
 251 

Artikel 11 - Vertegenwoordiging 252 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de districtsvereniging. 253 
2. De districtsvereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden 254 

van het bestuur. De penningmeester is zelfstandig bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen 255 
tot een bedrag dat door de algemene vergadering is vastgesteld.  256 

3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid 257 
of een niet-bestuurslid schriftelijk machtigen om de districtsvereniging te vertegenwoordigen in 258 
de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. 259 

4. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht 260 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe 261 
een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is 262 
besloten.  263 

 264 
Artikel 12 - Commissies 265 
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van die 266 

commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  267 
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 268 

reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft 269 
ingesteld.  270 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 271 
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4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 272 
permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend 273 
twee maal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  274 

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en 275 
uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie 276 
verdelen in onderling overleg de overige functies.  277 

6. De leden van de kascommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van 278 
één jaar benoemd. Een lid van de kascommissie kan aansluitend acht maal voor de duur van één 279 
jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het 280 
lidmaatschap van het bestuur.  281 

 282 
Artikel 13 - Boekhouding en financiën 283 
1. Het boekjaar van de districtsvereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  284 
2. De geldmiddelen van de districtsvereniging bestaan uit: contributies en andere bijdragen. 285 

Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 286 
boedelbeschrijving.  287 

2. De algemene vergadering stelt de contributie vast. De leden zijn gehouden tot het betalen van de 288 
contributie die de algemene vergadering vaststelt. 289 

 290 
Artikel 14 - Rekening en verantwoording 291 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de districtsvereniging en van alles 292 

betreffende de werkzaamheden van de districtsvereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze 293 
werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, 294 
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten 295 
en verplichtingen van de districtsvereniging kunnen worden gekend. 296 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 297 
staat van baten en lasten van de districtsvereniging op te maken en op papier te stellen.  298 

3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene 299 
vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de districtsvereniging en over het 300 
gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter 301 
goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden 302 
van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan 303 
onder opgave van de redenen melding gemaakt.  304 

4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf 305 
maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de 306 
gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.  307 

5. De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag 308 
uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten 309 
behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze 310 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 311 
van de districtsvereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.  312 

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met 313 
toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring 314 
strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  315 

7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en 316 
bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van 317 
de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager 318 
aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het 319 
overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 320 
geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en 321 
binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. 322 

8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 323 
gedurende zeven jaren te bewaren.  324 

 325 
Artikel 15 - Algemene vergadering (districtsvergadering) 326 
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1. De algemene vergadering van de districtsvereniging bestaat uit alle verenigingen van de 327 
districtsvereniging die in de algemene vergadering hun leden vertegenwoordigen. 328 

2. De algemene vergadering kan ook worden aangeduid als de districtsvergadering. 329 
3. Iedere vereniging brengt in de algemene vergadering namens de vereniging en namens al haar 330 

leden zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de 331 
districtsverenging geregistreerde leden telt. 332 

4. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd. 333 
 334 
Artikel 16 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering 335 
1. Jaarlijks wordt uiterlijk dertig juni een algemene vergadering gehouden. 336 
 De algemene vergadering wordt tenminste één week voor een algemene vergadering van de 337 

Sectievereniging gehouden. 338 
2. De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke 339 

oproep aan de leden.  340 
3. In afwijking van lid 2 kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens 341 

geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 342 
aan het adres dat het lid voor dit doel aan de districtsvereniging bekend heeft gemaakt, mits het 343 
lid met deze wijze van oproepen heeft ingestemd.  344 

4. De termijn van de oproep bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen 345 
de termijn van de oproep bekorten.  346 

5. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 347 
6. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden, 348 

als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene 349 
vergadering, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen 350 
onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het 351 
verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, 352 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 353 
algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse 354 
veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 355 
leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.  356 

7. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een 357 
algemene vergadering wordt gehouden.  358 

 359 
Artikel 17 - Toegang algemene vergadering 360 
1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben 361 

toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden die 362 
geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering van de algemene vergadering.  363 

2. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur 364 
of ten minste drie leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle 365 
niet-geschorste leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.  366 

3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen 367 
van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet 368 
het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.  369 

4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen 370 
die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren. 371 

 372 
Artikel 18 - Agenda 373 
1.   Tegelijk met de oproep van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor de dag 374 

van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter 375 
kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook langs 376 
elektronische weg worden toegezonden aan de leden die hiermede hebben ingestemd. 377 

2.  De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer: 378 
 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 379 
 b. het jaarverslag van het bestuur; 380 
 c. het financieel verslag van het bestuur; 381 



Model Statuten Districtsvereniging                                    12 januari 2012 - 8 -  
 

© KNBB Vereniging Carambole 

 d. het verslag van de kascommissie; 382 
 e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; 383 
 f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur; 384 
 g. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen; 385 
 h. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar; 386 
 i. het voorzien in vacatures; 387 

 j. het behandelen van de agenda van de algemene vergadering van de Sectievereniging; 388 
 k. de rondvraag. 389 
3. Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden een 390 

voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de algemene 391 
vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.  392 

4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 393 
vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  394 

 395 
Artikel 19 - Besluiten 396 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de districtsvereniging worden 397 

genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de algemene 398 
vergadering. 399 

2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene 400 
vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van 401 
de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.  402 

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen 403 
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt 404 
verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar 405 
boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.  406 

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is 407 
gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de 408 
desbetreffende stemming noodzakelijk is. 409 

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één stem 410 
uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een 411 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.  412 

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 413 
zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de 414 
vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval 415 
wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.  416 

7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een 417 
gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het 418 
hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. 419 
Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd 420 
is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door 421 
loting na een derde stemming is aangewezen.  422 

8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau 423 
van drie leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de 424 
uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling. 425 

9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 426 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 427 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 428 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en 429 
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - 430 
wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit verlangt. 431 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  432 

10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij 433 
naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft 434 
dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld. 435 
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11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot 436 
wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel 437 
te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter. 438 

12. Indien voor het aannemen van een voorstel een versterkte meerderheid is vereist, geldt dezelfde 439 
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.  440 

 441 
Artikel 20 - Reglementen  442 
1. De organisatie van de districtsvereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en 443 

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. 444 
2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene 445 

vergadering.  446 
3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de 447 

dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft 448 
besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een 449 
andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de 450 
officiële mededelingen. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt 451 
in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding 452 
van de datum van inwerkingtreding. 453 

4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 454 
 455 
Artikel 21 - Wijziging van statuten 456 
1. De statuten van de districtsvereniging mogen afwijken van de statuten van de Sectievereniging 457 

maar mogen daarmee niet in strijd zijn. 458 
2. In de statuten van de districtsvereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 459 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 460 
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproep tot een zodanige vergadering 461 
bedraagt ten minste drie weken. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke 462 
goedkeuring van het bestuur van de Sectievereniging.  463 

3. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 464 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een voorstel 465 
tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is 466 
voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot 467 
na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.  468 

4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met tenminste 469 
twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.  470 

5. Het bepaalde in lid 3 en 4 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden 471 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 472 
wordt genomen. 473 

6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 474 
opgemaakt. Het bestuur doet mededeling aan de leden van de datum waarop een statutenwijziging 475 
in werking is getreden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. 476 

7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 477 
gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de 478 
districtsvereniging is ingeschreven.  479 

 480 
Artikel 22 - Ontbinding en vereffening 481 
1. Een besluit tot ontbinding van de districtsvereniging kan alleen worden genomen in een daartoe 482 

speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft de 483 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Sectievereniging. Het bepaalde in 484 
het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.  485 

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de districtsvereniging heeft besloten treden de 486 
leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een 487 
derde opdraagt.  488 

3. Na de ontbinding blijft de districtsvereniging voortbestaan voor zover dit voor het vereffenen van 489 
het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 490 
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zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de districtsvereniging uitgaan, 491 
wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".  492 

4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 493 
districtsvereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene 494 
vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de 495 
laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een 496 
belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.  497 

5. Tenzij de algemene vergadering anders beslist vervalt het batig saldo aan een districtsvereniging 498 
met een soortgelijke doelstelling. 499 


