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Sportvereniging OMNISPORT 2B 
 

S T A T U T E N 
 
Naam en zetel
 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: sportvereniging OMNISPORT 2B. 
2. De vereniging is gevestigd te Berkel en Rodenrijs. 
3. De vereniging is een voortzetting van: 

- de op 18 mei 1946 opgerichte Christelijke vereniging: “Aangenaam Door 
Vriendschap En Nuttig Door Oefening” (ADVENDO), gevestigd te Berkel en 
Rodenrijs en; 
- de op 23 mei 1949 opgerichte Rooms Katholieke vereniging: “Opwaarts Door 
Eenheid Sportiviteit En Ontspanning” (ODESEO), gevestigd te Berkel en 
Rodenrijs, waarvan de naam op 19 september 1955 is gewijzigd in: 
“Sportvereniging “Tot Ons Genoegen Berkel” (TOGB) en waarvan de naam op 
23 september 1991 opnieuw is gewijzigd in: “Sportvereniging “Tot Ons 
Genoegen” (TOG) 
 

Doel
 
Artikel 2 

1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de lichamelijke opvoeding 
door middel van het beoefenen van sport. 

2. |ij tracht haar doel te bereiken door het houden van oefeningen en spelen, het 
organiseren van en/of deelnemen aan wedstrijden, toernooien en 
demonstraties, evenals door alle andere door de wet toegestane middelen. 

3. De vereniging treedt bij voorkeur niet op zondag in het openbaar op en zij 
houdt op zondag geen vergaderingen. Mocht hier om bepaalde redenen van 
worden afgeweken, dan zijn de leden vrij een keuze te maken om hier al of 
niet aan deel te nemen. 

 
Duur
 
Artikel 3 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Afdelingen
 
Artikel 4 

1. De vereniging kent afdelingen in het kader waarvan het (doen) beoefenen en 
bevorderen van bepaalde takken van spel en sport anders dan bij wijze van 
beroepsuitoefening wordt nagestreefd. 

2. De afdelingen zijn en blijven van de vereniging ondergeschikte onderdelen en 
bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

3. Tot een afdeling behoren de leden van de vereniging die op hun verzoek door 
het bestuur bij de afdeling zijn ingedeeld. 
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4. Het bestuur bepaalt bij de instelling van een afdeling de organisatie van de 
afdeling met inachtneming van het volgende: 
- de afdeling kent een afdelingsbestuur bestaande uit tenminste twee 
meerderjarigen, die op absoluut bindende voordracht van het bestuur worden 
benoemd voor de tijd van ten hoogste drie jaar en die uitsluitend door het 
bestuur kunnen worden geschorst of ontslagen; 
- de afdeling kent een afdelingsledenvergadering, waartoe alle tot die afdeling 
behorende leden toegang hebben en waarin stemming plaatsvindt in 
overeenstemming met het hierna in artikel 16 van deze statuten bepaalde. 
De afdelingsledenvergadering kan aan het bestuur voorstellen doen met 
betrekking tot de interne organisatie en werkwijze van de afdeling en haar 
organen. Het bestuur legt de organisatie van de afdelingen vast in een 
afdelingsreglement. 

5. Aansluiting van de vereniging zal altijd mogelijk worden gemaakt bij 
overkoepelende organisaties, teneinde deelneming mogelijk te maken van de 
tot betrokken afdeling behorende leden aan door bedoelde organisaties 
georganiseerde en goedgekeurde competities, seriewedstrijden of andere 
evenementen. 

6. Indien de vereniging ten behoeve van een afdeling is aangesloten bij een 
overkoepelende organisatie en deze organisatie verlangt dat betrokken 
afdelingsleden tevens lid zijn van die organisatie, is het bestuur bevoegd de 
leden van de vereniging die behoren tot die afdeling, aan te melden voor her 
lidmaatschap van die organisatie. 
Ingeval laatstbedoeld lidmaatschap door welke oorzaak ook eindigt, houdt het 
betrokken lid op te behoren tot die afdeling. Ingeval die organisatie verlangt 
dat ook de functionarissen van die afdeling lid worden van die organisatie, is 
het bestuur bevoegd hen tevens als zodanig aan te melden of van hen te 
verlangen dat zij zich aanmelden. 

 
Leden
 
Artikel 5 

1. De vereniging kent als leden in de zin van de wet seniorleden en ereleden. 
Voorts kent de vereniging jeugdleden en begunstigers. Waar in deze statuten 
word gesproken van een lid of leden wordt/worden daarmee bedoeld zowel 
een lid of leden in de zin van de wet als jeugdleden en begunstigers. 

2. Seniorleden zijn die natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die als 
zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

3. Jeugdleden zijn die natuurlijke personen jonger dan zestien jaar, die als 
zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene 
alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating 
worden besloten. 

5. De algemene ledenvergadering kan een lid wegens zijn bijzondere 
verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. 

 
Verplichtingen
 
Artikel 6 
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1. De leden zijn verplicht: 
a. de statuten en reglementen van de vereniging, evenals de besluiten van het 
bestuur, de algemene ledenvergadering of een ander orgaan van de 
vereniging na te leven; 
b. de belangen van de vereniging niet te schaden. 

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de 
vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na 
voorafgaand besluit van de algemene ledenvergadering. 

 
Geldmiddelen
 
Artikel 7 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies van seniorleden en jeugdleden; 
b. bijdragen van begunstigers; 
c. andere inkomsten. 
 

Contributie
 
Artikel 8 

Seniorleden en jeugdleden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, 
die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. 
Voor beide categorieën kan ene verschillende bijdrage worden vastgesteld. De 
algemene ledenvergadering kan besluiten bepaalde seniorleden of jeugdleden te 
ontheffen van de verplichting tot het betalen van contributie. 

 
Einde lidmaatschap
 
Artikel 9 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door royement. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid zijn 
verplichtingen namens de vereniging niet nakomt of wanneer van de 
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

3. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid blijft de contributie tot het 
einde van het lopende seizoen verschuldigd. 
Het bestuur is bevoegd voor bepaal de afdeling afwijkende regels op te 
stellen. 

4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in 
strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van d e 
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
adat het bestuur tot royement heeft besloten wordt het betrokken lid ten 
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met 
opgave van reden(-en) in kennis gesteld. De betrokkene heeft het recht om 
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binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving bij het bestuur 
bezwaar te maken en in beroep te gaan bij de eerstkomende algemene 
ledenvergadering. 
 

Begunstigers
 
Artikel 10 

1. De vereniging kent begunstigers. 
2. Begunstigers zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen die door het 

bestuur zijn toegelaten en die zich tegenover de vereniging verplichten om 
jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten. 

 
Bestuur
 
Artikel 11 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, 
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen 
meerderjarig moeten zijn. 

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene 
ledenvergadering en kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste tien 
seniorleden. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
medegedeeld. 
Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een 
met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van 
de algemene ledenvergadering. 

4. Is geen voordracht opgemaakt of is aan voordrachten een bindend karakter 
ontnomen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. 

5. Een bestuurslid kan tegenover de vereniging nimmer een recht doen gelden 
op enige vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden voor de vereniging. 

Artikel 12 
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

ontslagen of geschorst. 
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door 
het bestuur te maken rooster van aftreding. Een aftredend bestuurslid is 
terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt 
op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 

 
Vertegenwoordiging
 
Artikel 13 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
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2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden 
benoemd. 

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een 
schuld van een derde verbindt, tenzij dit geschiedt met toestemming van de 
algemene ledenvergadering. 

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan het bestuur en bovendien 
aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten: 
hetzij de voorzitter en de secretaris, 
hetzij de voorzitter en de penningmeester, 
hetzij de secretaris en de penningmeester. 

 
Rekening en verantwoording 
 
Artikel 14 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 

aantekening te houden, dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden afgeleid. 

3. Jaarlijks legt het bestuur in de algemene ledenvergaderingrekening en 
verantwoording af over de gang van zaken met betrekking tot het gevoerde 
beleid. Het legt een financieel overzicht met toelichting over het afgelopen 
verenigingsjaar ter goedkeuring aan de vergadering voor. 
Het jaarverslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en het 
financiële overzicht wordt door de penningmeester ondertekend. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie 
van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur 
of enig andere commissie van de vereniging. 
Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 
De kascommissie kan zich desgewenst door een deskundige laten bijstaan. 
Voor hulp en kosten van een deskundige dient de kascommissie vooraf van 
het bestuur toestemming te hebben verkregen. 

5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken 
en bescheiden van de vereniging te geven. 

 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Artikel 15 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn 
opgedragen. 
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2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene ledenvergadering gehouden. 

3. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met 
het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
c. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende 
verenigingjaar; 
d. voorziening in eventuele vacatures; 
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 
voor de vergadering. 

4. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen zo vaak als het 
bestuur dit nodig acht, doch tenminste éénmaal per verenigingsjaar. 

5. Voorts is het bestuur na een schriftelijk verzoek van tenminste tien procent 
van de stemgerechtigde leden verplicht een algemene ledenvergadering 
bijeen te roepen op een termijn niet langer dan vier weken. 
Indien aan dat verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. 

 
Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering 
 
Artikel 16 

1. Alle leden, alsmede de wettige vertegenwoordigers van jeugdleden en voorts 
speciaal door het bestuur daartoe uitgenodigden hebben toegang tot de 
algemene ledenvergadering. 
Stemgerechtigd zijn alle seniorleden en ereleden. 
Voorts kan per jeugdlid door één van de wettige vertegenwoordigers een stem 
worden uitgebracht. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Indien 
geen van de aanwezige leden te kennen geeft stemming te verlangen, dan is 
een voorstel van het bestuur bijacclamatie aangenomen. 

3. Besluiten worden bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen 
genomen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. 

4. Bij stemmingen kan per onderwerp slechts éénmaal gestemd worden. 
5. Een lid dat geschorst is, heeft geen stemrecht. 

 
Statutenwijziging 
 
Artikel 17 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de 
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen mat de mededeling, 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Tenminste veertien dagen voor de vergadering moet een afschrift van het 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop 
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
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Indien niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt 
binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken daarna, een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot 
statutenwijziging, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. a. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat van de 
statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. 
b. Ieder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen verlijden van die akte bevoegd. 
 

Ontbinding en vereffening 
 

Artikel 18 
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 

algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste 
drie/vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige 
toepassing. 

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan 
geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo na vereffening zal niet vervallen aan degenen die 
ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene 
ledenvergadering bij besluit tot ontbinding aan te wijzen doel, dat zoveel 
mogelijk met het doel van de vereniging in overeenstemming is. 

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. 
gedurende de vereffening blijven de bepalingen van statuten en huishoudelijk 
reglement voorzover mogelijk van kracht. 
In de statuten en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan 
haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”. 
 

Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 19 

1. Aangelegenheden van de vereniging, waarin deze statuten niet voorzien, 
kunnen worden geregeld bij een huishoudelijk reglement. 

2. De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast. 
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 

algemene ledenvergadering. 
4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de 

wet en deze statuten. 
 
Einde 
 


