
Statuten

Vereniging Studentenhandboogschietvereniging Sagittarius, te Enschede

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Studentenhandboogschietvereniging Sagittarius. Zij is gevestigd te En-
schede.

Doel

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel, hen, die belangstelling hebben voor de handboogsport te verenigen en
de belangen van de vereniging te behartigen door:

1. het geven van gelegenheid tot beoefening van de handboogsport;
2. het geven van instructie op het gebied van de handboogsport;
3. het bijeenbrengen van materialen voor het onder 1. en 2. genoemde;
4. het geven van technische adviezen;
5. het opzetten en bijhouden van een documentatiesysteem.

Zij tracht dit doel te bereiken met geen andere dan wettige middelen.

Duur

Artikel 3

(Wegens een verandering in de wet is dit artikel niet meer rechtsgeldig)
De vereniging is opgericht 8 september 1972 voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, zodat zij zal
eindigen op 7 augustus 2002, behoudens verlenging op wettige wijze.

Leden

Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

• gewone leden;
• buitenleden;
• donateurs;
• ereleden;
• leden van verdienste.

Gewone leden kunnen zijn: studenten, ingeschreven bij en personeelsleden verbonden aan de Techni-
sche Hogeschool Twent.e
Buitenleden kunnen zijn: natuurlijke personen, die niet behoren tot de gemeenschap der Technische
Hogeschool Twente.
Ereleden zijn natuurlijke personen die op grond van bijzondere verdiensten jegens de vereniging als
zodanig door de ledenvergadering met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die een geldelijke bijdrage, geregeld bij huis-
houdelijk reglement, storten in de verenigingskas.
Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die als zodanig zijn benoemd volgens regels bij huis-
houdelijk reglement te stellen.
Door hun toetreden als lid of aanvaarding van het erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste
onderwerpen zij zich aan de bepalingen van deze statuten, de reglementen en besluiten van de vereni-
ging.
Zij zijn verplicht zich hiernaar te gedragen.

1



0.0 DE TOELATING STATUTEN

De toelating

Artikel 5

Het lidmaatschap , genoemd in artikel 4 sub 1 en 2 wordt verkregen door een besluit tot toelating door
het bestuur van de vereniging op schriftelijke aanvrage, overeenkomstig daaromtrent bij huishoudelijk
reglement te stellen regelen.

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door:

1. het verliezen van de hoedanigheid waaraan het lidmaatschap is verbonden;
2. schriftelijke opzegging bij het bestuur per aangetekend, ondertekend en gedateerd schrijven, 3

maanden voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar;
3. royement;
4. overlijden.

ad 3. Royement. Leden die weigeren zich aan bepalingen van de statuten en/of reglementen te onder-
werpen of weigeren aan bestuursbesluiten te voldoen en zij, die door hun gedrag, woorden of handelin-
gen daartoe aanleiding geven, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Het bestuur is verplicht het
besluit tot royering bij de eerstvolgende ledenvergadering in de agenda op te nemen; zij dient dan dit
besluit toe te lichten en te verantwoorden.
De ledenvergadering kan dit besluit tot royering nietig verklaren.

Artikel 7

In gevallen genoemd in artikel 6a, b en c blijven de verplichtingen van het betrokken lid over het lopend
verenigingsjaar bestaan, behoudens bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Bestuur

Artikel 8

De algemene leiding van de vereniging berust bij het bestuur dat bestaat uit ten minste een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.
Verkiesbaar zijn alleen leden. De bestuursleden treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.
De samenstelling van het bestuur wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. Het bestuur is verant-
woording schuldig aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 9

Aan ten minste twee leden van het bestuur verleent de algemene ledenvergadering de bevoegdheid de
vereniging te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Artikel 10

Donateurs hebben geen stemrecht.
De wijze van uitoefening van het stemrecht wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Commissies

Artikel 11

Het bestuur kan commissies instellen, door welke het zich laat adviseren of aan welke de uitvoering van
een bepaalde taak kan worden opgedragen.
De commissie is verantwoording verschuldigd over de door haar verrichte taak aan het bestuur.

Ledenvergadering

Artikel 12

Er wordt ten minste eenmaal per jaar door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroe-
pen.De agenda van deze algemene ledenvergadering vermeldt ten minste:

• het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;
• het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar;
• de verkiezing van het nieuwe bestuur;
• het vaststellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
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0.0 VERENIGINGSJAAR STATUTEN

• verslag van de kascommissie over het afgelopen boekjaar;
• benoeming van een uit twee personen bestaande kascommissie voor het nazien van de rekening

van de penningmeester over het lopende boekjaar.

Andere ledenvergaderingen worden gehouden:

• wanneer het bestuur besluit een zodanige vergadering bijeen te roepen;
• wanneer ten minste 1/20 der stemgerechtigden met een minimum van vijf de wens tot het houden

van een vergadering schriftelijk en ondertekend aan het bestuur kenbaar maakt.

In het laatste geval is het bestuur verplicht de gevraagde vergadering binnen een maand na ontvangst
van het verzoek te doen plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf de vergadering kunnen
bijeenroepen en in de leiding daarvan voorzien.
Deze vergadering kan uitsluitend beslissen omtrent punten welke in het vorenbedoelde verzoek voorko-
men of daarmee ten nauwste samenhangen, mits in de agenda vermeld.

Artikel 13

Alle besluiten worden genomen en benoemingen gedaan bij meerderheid, tenzij in de statuten anders
vermeld. Elk lid kan in de vergadering een stem uitbrengen. Bij het staken der stemmen beslist het
bestuur.

Verenigingsjaar

Artikel 14

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Middelen

Artikel 15

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen en legaten in geld, schenkingen
en legaten in goed, donaties en andere wettig verkregen middelen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 16

Het huishoudelijk reglement regelt de verdere inrichting van de vereniging.
Dit reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het mag geen bepalingen bevatten strijdig
met de statuten.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts door een ledenvergadering met ten minste
2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden aangebracht. Zij treden in werking op de dag, volgend op
die van de aanneming door de ledenvergadering.

Ontbinding

Artikel 17

Besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen met 2/3 meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen, indien ten minste 3/4 der leden aanwezig is, in een blijkens de oproep daartoe of
mede daartoe belegde vergadering.
Indien niet 3/4 van het totaal aantal leden aanwezig is, kan in een volgende ledenvergadering, ten hoogste
2 weken na de voorgaande, welke echter niet in de academische vakantie kan plaatsvinden, de ontbinding
opnieuw in stemming gebracht en aangenomen worden, met 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn.

Artikel 18

De bestemming van een eventueel batig saldo zal, met inachtneming van artikel 1702 van het Burgerlijk
Wetboek, bepaald worden door de algemene ledenvergadering. Het zal niet aan de leden persoonlijk
worden uitgekeerd.
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0.0 STATUTENWIJZIGING STATUTEN

Statutenwijziging

Artikel 19

• Tot wijzigen der statuten kan besloten worden in een ledenvergadering, waarin ten minste 3/4
van het totaal aantal leden aanwezig is, met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. In-
dien 3/4 van het totaal aantal leden niet aanwezig is, kan in een volgende ledenvergadering ten
hoogste 2 weken na de voorgaande, welke echter niet in de academische vakantie kan plaatsvin-
den, de wijziging opnieuw ter stemming gebracht worden en aangenomen met ten minste 2/3 der
uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal der aanwezige stemgerechtigde leden.

• Deze vergadering moet zijn beroepen onder uitdrukkelijke vermelding in de oproep, dat zij strekt
of mede strekt tot wijziging der statuten.

Slotbepalingen

Artikel 20

In alle gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien beslist het bestuur, behoudens zijn
verantwoording tegenover de ledenvergadering.

Artikel 21

Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra daarvoor Koninklijke goedkeuring is verkregen,
tenzij het besluit tot wijziging een later datum inhoudt.
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