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 STATUTEN 
 

 NAAM, ZETEL, DOEL EN RECHTSBEVOEGDHEID 
 

 ARTIKEL  1 
 
 a. De vereniging draagt de naam: RIJWIELTOERCLUB HOOFDDORP verkort 
  RTC HOOFDDORP. 
 b. De RTC HOOFDDORP heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. 
 c.  De RTC HOOFDDORP stelt zich ten doel het bevorderen van de fietssport in   
  de meest ruime zin van het woord. 
  Onder fietssport wordt verstaan het recreatieve en prestatieve gebruik van de  
  fiets, met dien verstande, dat bij het gebruik van de fiets de snelheid zich  
  dient te verhouden met het gestelde in de wegenverkeerswetgeving en het  
  plaatselijk karakter. 
 d. De RTC HOOFDDORP is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat  
  gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
 

 LEDEN 
 

 ARTIKEL  2 
 

 De Vereniging heeft de volgende soorten leden: 
 a. Ereleden, 
 b. Leden van Verdienste, 
 c. Leden, 
 d. Donateurs. 
 
 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor de Vereniging op uitzonderlijke wijze 
 verdienstelijk hebben gemaakt, of hebben onderscheiden en op voorstel van het Bestuur 
 of tenminste tien stemgerechtigde leden, als zodanig zijn benoemd bij besluit van de 
 Algemene Vergadering met tenminste driekwart van de stemmen der aanwezige leden.  
 
 Leden van Verdienste zijn natuurlijke personen, die zich voor de Vereniging op 
 uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, of hebben onderscheiden en op 
 voorstel van tenminste tien stemgerechtigde leden en na goedkeuring van het voorstel 
 door het Bestuur, als zodanig zijn benoemd bij besluit van een Algemene Vergadering 
 met tenminste driekwart van de stemmen der aanwezige leden.. 
  
 Leden zijn natuurlijke personen, die op een of andere wijze het doel van de Vereniging  
 helpen bevorderen. De echtgenoten van de leden, alsmede de tot het gezin behorende 
 minderjarigen, hebben dezelfde rechten als de leden, indien zij zich op de 
 voorgeschreven wijze als lid aanmelden. Na aanmelding als lid hebben deze personen, 
 indien zij meerderjarig zijn, ook stemrecht. 

Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersoonlijkheid bezittende  
verenigingen of lichamen, die door een geldelijke bijdrage het doel der Vereniging  

                helpen bevorderen. 



   LIDMAATSCHAP 
 
           ARTIKEL  3 

 
Zij, die lid of donateur wensen te worden, moeten een aanvraag daartoe bij de  
secretaris van het Bestuur indienen. Het Bestuur beslist over het al of niet  
aannemen. 
Bij niet aannemen kan men zich tegen de beslissing van het Bestuur beroepen  
op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
           ARTIKEL  4 

 
Het lidmaatschap eindigt: 
 
a. door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het Bestuur met  
 een termijn van tenminste twee maanden voor het aflopen van het 
 boekjaar, 
b. door overlijden, 
c. door vervallen verklaring van het lidmaatschap: 
 1. door een besluit van het Bestuur tot royement wegens  
  wanbetaling, of wegens het schaden van de belangen van de   
  Vereniging, op welke wijze dan ook. 
 2. door een besluit van de Algemene Vergadering tot royement, 
  hiervoor wordt tenminste tweederde van het aantal geldig  
  uitgebrachte stemmen vereist. 
 
  ALGEMENE VERGADERING 
 
           ARTIKEL 5 
 
1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
 Vereniging statutair is gevestigd. 
2. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden die niet geschorst 
 zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de Vereniging,  
 alsmede degenen, die daartoe door het Bestuur en/of de Algemene  
 Vergadering zijn uitgenodigd. 
 Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het 
 besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord 
 te voeren. 
3. Iedere stemgerechtigde in de algemene Vergadering heeft één stem. 
4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene Vergadering 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, 
 mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een  
 besluit van de Algemene Vergadering. 
5. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 
 afwezigheid door een door het Bestuur, al dan niet uit zijn midden, aan te   
 wijzen persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de  
 vergadering zelf in haar leiding. 
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene 
 Vergadering worden gehouden. 
7. Alle besluiten waaromtrent de bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
 meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte  
 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de   
 stemmem bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 
 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door wie niemand  
 een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee   
 personen  op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zonodig 
 na tussenstemming. 
8. Het door de voorzitter ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel  
 omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor  
 de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 
 schriftelijk vastgelegd voorstel. 
9. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden  
 door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
10. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel  
 binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -hetwelk samenvalt met  
 het kalenderjaar- behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene 
 Vergadering. 
 In deze Algemene Vergadering brengt het Bestuur zijn jaarverslag uit over  
 de gang van zaken en een staat van baten en lasten met een toelichting ter 
 goedkeuring aan de vergadering over. 

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de  ondertekening van 
een hunner, dan wordt daarvan onder opgave van  

 redenen melding gemaakt. 
11. De Algemene Vergadering benoemt, jaarlijks, een commissie tot onderzoek  
 van balans en de staat van baten en lasten met toelichting, welke commissie   
 bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het Bestuur. 
 Het Bestuur doet ten minste één maand voor de dag, waarop de Algemene 
 Vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld,   
 toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en  
 brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
 Het Bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek  
 alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas  
 en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging  
 te geven. 
12. Naast de Algemene Vergadering bedoeld in het vorige lid, worden  
 Algemene Vergaderingen bijeengeroepen door het Bestuur zo dikwijls 
 het dit wenselijk oordeelt. 

   LIDMAATSCHAP 
 
           ARTIKEL  3 

 
Zij, die lid of donateur wensen te worden, moeten een aanvraag daartoe bij de  
secretaris van het Bestuur indienen. Het Bestuur beslist over het al of niet  
aannemen. 
Bij niet aannemen kan men zich tegen de beslissing van het Bestuur beroepen  
op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
           ARTIKEL  4 

 
Het lidmaatschap eindigt: 
 
a. door schriftelijke opzegging aan de secretaris van het Bestuur met  
 een termijn van tenminste twee maanden voor het aflopen van het 
 boekjaar, 
b. door overlijden, 
c. door vervallen verklaring van het lidmaatschap: 
 1. door een besluit van het Bestuur tot royement wegens  
  wanbetaling, of wegens het schaden van de belangen van de   
  Vereniging, op welke wijze dan ook. 
 2. door een besluit van de Algemene Vergadering tot royement, 
  hiervoor wordt tenminste tweederde van het aantal geldig  
  uitgebrachte stemmen vereist. 
 
  ALGEMENE VERGADERING 
 
           ARTIKEL 5 
 
1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
 Vereniging statutair is gevestigd. 
2. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden die niet geschorst 
 zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de Vereniging,  
 alsmede degenen, die daartoe door het Bestuur en/of de Algemene  
 Vergadering zijn uitgenodigd. 
 Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het 
 besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord 
 te voeren. 
3. Iedere stemgerechtigde in de algemene Vergadering heeft één stem. 
4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene Vergadering 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, 
 mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een  
 besluit van de Algemene Vergadering. 
5. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 
 afwezigheid door een door het Bestuur, al dan niet uit zijn midden, aan te   
 wijzen persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de  
 vergadering zelf in haar leiding. 
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene 
 Vergadering worden gehouden. 
7. Alle besluiten waaromtrent de bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
 meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte  
 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de   
 stemmem bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 
 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door wie niemand  
 een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee   
 personen  op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zonodig 
 na tussenstemming. 
8. Het door de voorzitter ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel  
 omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor  
 de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 
 schriftelijk vastgelegd voorstel. 
9. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden  
 door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
10. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel  
 binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -hetwelk samenvalt met  
 het kalenderjaar- behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene 
 Vergadering. 
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13. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als  
 bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen  
 in een voltallige Algemene Vergadering, is het Bestuur 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 gevolg wordt  
 gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de 
 Algemene Vergadering overgaan. 
14. De bijeenroeping der Algemene Vergadering geschiedt door  
 schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn  
 van ten minste zeven dagen. 
15. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering 
 plaatsvond, kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldige  
 besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden  
 der vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de 
 helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan  
 worden uitgebracht en geen van hen, noch het Bestuur, zich tegen   
 besluitvorming verzet. 
 Indien bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedde op  
 kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de Algemene Vergadering   
 niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der 
 aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van 
 ten minste één tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. 

  Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige  
 toepassing op besluitvorming door de Algemene Vergadering inzake   

onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. 
  

       STEMRECHT 
 
           ARTIKEL 6 

 
Stemrecht hebben Ereleden, Leden van Verdienste en Leden. 
Stemgerechtigde leden moeten meerderjarig zijn. 
 
  VERENIGINGS- EN BOEKJAAR 
 
                                    ARTIKEL  7 

 
Het verenigingsjaar loopt samen met het boekjaar. 
Het boekjaar begint op een januari en loopt tot en met eenendertig december  
van het jaar. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            BESTUUR 
 

 ARTIKEL  8 
 

 Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf meerderjarige personen en 
 wordt door de Algemene Vergadering gekozen uit de stemgerechtigde leden, welke 
 ten minste één jaar lid van de Vereniging zijn. 
 De wijze van verkiezing, samenstelling en aftreden wordt geregeld in het Huishoudelijk 
 Reglement. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. 
 

 VERGADERINGEN 
 

 ARTIKEL  9 
 

 Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden. 
 In deze Vergadering wordt verslag uitgebracht over de toestand der Vereniging en  
 wordt het Bestuur voor het volgend jaar gekozen. 
 

 HUISHOUDELIJK  REGLEMENT 
 

 ARTIKEL  10 
 

 Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 Het regelt de inrichting en de werkzaamheden der Vereniging. 
 Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met de Statuten. 
 

 ONTBINDING 
 

 ARTIKEL 11 
 

 De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot ontbinding van de  
 Vereniging, indien het voorstel daartoe met driekwart der geldig uitgebrachte  
 stemmen is aangenomen en een opzettelijk daartoe belegde Algemene Vergadering, 
 waarin ten minste driekwart der stemgerechtigde leden aanwezig is. 
 Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een tweede  
 Algemene Vergadering uitgeschreven, waarin het besluit tot ontbinding kan worden 
 aangenomen met ten minste driekwart der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het 
 aantal aanwezig stemgerechtigde leden. 
 Wordt tot ontbinding besloten, dan bepaalt de Algemene Vergadering de wijze  
 waarop liquidatie zal plaatshebben, zulks met inachtneming van de bepalingen van  
 het Huishoudelijk Reglement en het Burgerlijk Wetboek, echter met dien verstande,  
 dat een eventueel batig saldo nimmer aan de leden kan worden toegewezen. 
 
     
 
 



      WIJZIGINGEN 
 
           ARTIKEL 12 

 
De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot wijziging van de statuten van de  
Vereniging indien het voorstel daartoe met tweederde der geldig uitgebrachte stemmen 
is aangenomen. Het bepaalde in artikel 10 kan slechts worden gewijzigd met de aldaar  
vermelde meerderheid van stemmen en is voldaan aan het aldaar gemelde quorum. 
Deze gewijzigde Statuten treden in werking onmiddellijk nadat van de wijziging van de  
statuten zijn vastgelegd in een notariële akte. 
 
   SLOTBEPALINGEN 
 
           ARTIKEL 13 

 
In deze gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, en ook het Huishoudelijk  
Reglement niet van toepassing is, beslist het Bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


