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A. Algemene bepalingen
Artikel 1:
De vereniging wordt geregeerd door haar statuten en dit reglement.
Artikel 2: De kleuren van de NSLV Keizerstad Kannibalz zijn rood, zwart en wit.
Artikel 3:
Het logo der NSLV Keizerstad Kannibalz ziet er als volgt uit:

Artikel 4:
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het boekjaar (artikel 14, lid 1 statuten).
Artikel 5:

De NSLV Keizerstad Kannibalz kent algemene leden, ereleden, reünisten en donateurs.
Artikel 6:
Voor het lidmaatschap van NSLV Keizerstad Kannibalz komen in aanmerkingen:
● Zij die ingeschreven staan aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU);
● Zij die ingeschreven staan aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen
(HAN);
● Zij die niet ingeschreven staan aan de RU of HAN met een maximum van 20 procent
van het totale aantal leden.
Artikel 7
Lid 1:

Onverminderd het in artikel 7, lid 2 van de statuten bepaalde, zijn de leden van de
vereniging verplicht contributie te betalen. Het bestuur stelt jaarlijks de jaarlijkse
contributie en halfjaarlijkse contributie vast.

Lid 2:

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie
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B. Lidmaatschap
Algemeen

Artikel 8:
Lid 1:
Lid 2:
Artikel 9:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:
Lid 4:
Lid 5:

Artikel 10:
Lid 1:

Lid 2:

Voor een lidmaatschap is vereist dat een incassocontract wordt ondertekend door het
toekomstig lid.
Uitzonderingen kunnen bepaald worden door het bestuur.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar of voor een half jaar
Het halfjaarlidmaatschap wordt aangegaan voor de periode 1 september tot 1 maart
of voor de periode 1 maart tot 1 september.
Wanneer een lid in aanmerking wil komen voor het halfjaarlidmaatschap, wordt
hiervoor een schriftelijk verzoek ingediend bij het bestuur.
Het bestuur is bevoegd om tot toekenning van het halfjaarlidmaatschap te besluiten.
Het besluit van het bestuur wordt altijd met redenen omkleed.
Men wordt geacht stilzwijgend lid te blijven voor het volgend jaar met uitzondering
van het in artikel 5 statuten gestelde.

Een lid van NSLV Keizerstad Kannibalz dient in het bezit te zijn van een geldige
sportkaart van het Radboud Sportcentrum (RSC) Nijmegen.
Eventuele financiële sancties vanuit het RSC voor het niet bezitten van een sportkaart
worden op het desbetreffende lid verhaald.

Artikel 11:
De leden zijn gehouden bij verandering van adres hiervan direct schriftelijk kennis te geven aan
de secretaris.
Opzegging
Artikel 12:
Lid 1:

Lid 2:

Een lid kan het lidmaatschap beëindigen door voor 30 juni van het betreffende
boekjaar een schriftelijk verzoek (met handtekening) bij de secretaris in te dienen
(artikel 5, lid 2 statuten).
De secretaris dient leden tenminste twee maal per boekjaar een schriftelijke
herinnering te sturen met betrekking tot artikel 12, lid 1.

Artikel 13:
Ook indien een lid niet langer voldoet aan de in artikel 3, lid 2 statuten gestelde voorwaarde of één
jaar nadat het lid is uitgeschreven bij een instelling zoals aangegeven in artikel 3, lid 3 statuten en
artikel 6 van dit reglement dient hij of zij tijdig op de wijze zoals in artikel 5, lid 2 statuten is gesteld
zijn of haar lidmaatschap op te zeggen.
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Artikel 14:
Zij die geschorst zijn volgens artikel 5, lid 5 statuten kunnen gedurende de tijd dat ze geschorst zijn
geen aanspraak maken op rechten, aan hun toegekend in de statuten en dit reglement.
Contributie
Artikel 15:
Lid 1:
Lid 2:

Lid 3:

De penningmeester dient tenminste vier weken voor het incasseren van de
contributie de leden op de hoogte te hebben gesteld van deze datum.
Een lid bij wie de contributie niet geïncasseerd kan worden dient hiervan op de
hoogte te worden gesteld door de penningmeester en dient binnen twee weken dit
bedrag alsnog te voldoen (zie artikel 53)
Een lid waarvan het lidmaatschap is verworven na de incassodatum dient het
verschuldigde bedrag binnen vier weken over te maken nadat deze door de
penningmeester hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 16:
Een eenmaal betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd, tenzij het bestuur naar
omstandigheden anders besluit.
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C.

De leden

Algemeen
Artikel 17:
De rechten van de leden zijn:
● Alle rechten toegekend in de statuten en dit reglement;
● Recht op toegang tot en deelname aan de activiteiten van de vereniging;
● Recht van initiatief en amendement.
Artikel 18:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:
Lid 4:

Van de leden wordt verwacht dat ze minstens eenmaal binnen de eerste drie
mogelijkheden een scheidsrechterscursus volgen.
De coördinatoren van de heren- en damesteams kunnen per wedstrijd deze leden
aanstellen als scheidsrechter van desbetreffende wedstrijden.
Minimaal vier leden van een team dienen over een scheidsrechtercertificaat te
beschikken.
Zijn er minder dan vier leden die een scheidsrechterscertificaat hebben, dan kan het
bestuur met meerderheid van stemmen een of meerdere leden aanwijzen die het
scheidsrechterscertificaat dienen te behalen.

Reünisten
Artikel 19:
Oud-leden der NSLV Keizerstad Kannibalz kunnen de status van reünist aanvragen. Het bestuur
beslist over toekenning hiervan. Een reünist heeft statutair de status van begunstiger.
Artikel 20:
Lid 1:
Lid 2:

Men is reünist voor telkens een jaar. Men wordt geacht stilzwijgend reünist te blijven
voor het volgend jaar.
Reünisten verplichten zich tot het bijdragen van een door het bestuur vast te stellen
minimale bijdrage.

Artikel 21:
De rechten van reünisten zijn:
● Toegang tot de vergadering zoals beschreven in artikel 12, lid 1 statuten.
● Toegang tot en deelname aan de activiteiten van de vereniging. Leden en ereleden
hebben hierbij voorrang boven reünisten.
● Ontvangen van de nieuwsbrief.
● Toegang tot één training per maand, behoudens beperkingen die het RSC oplegt.
Artikel 22:
Lid 1:
Lid 2:

Bijdrage geschiedt door middel van een betaling, welke binnen een maand termijn
dient te worden betaald na mededeling van de penningmeester.
Indien de betaling niet binnen deze termijn voldaan is, wordt de reünist al zijn of haar
rechten als in artikel 21 van dit reglement, ontnomen.
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Artikel 23:
Een eenmaal betaalde bijdrage kan niet worden teruggevorderd, tenzij het bestuur naar
omstandigheden anders besluit.
Artikel 24:
Lid 1:

Lid 2:

Het reünitaat eindigt door:
● Overlijden van de reünist;
● Opzegging door de reünist;
● Opzegging door de vereniging;
● Ontzetting door de vereniging.
Opzegging of ontzetting geschiedt op de wijze zoals voor leden bepaald in artikel 5,
statuten.

Donateurs
Artikel 25:
Ieder persoon kan de status van donateur aanvragen. Het bestuur beslist over toekenning hiervan.
Een donateur voldoet aan de verplichtingen beschreven in de statuten onder artikel 6.
Artikel 26:
Lid 1:
Lid 2:

Men is donateur voor telkens een jaar. Men wordt geacht stilzwijgend donateur te
blijven voor het volgend jaar.
Donateurs verplichten zich tot het bijdragen van een door het bestuur vastgestelde
minimale bijdrage die goedgekeurd wordt door de algemene leden vergadering

Artikel 27:
De rechten van donateurs zijn:
● Toegang tot de vergadering zoals beschreven in artikel 12, lid 1 statuten.
● Toegang tot en deelname aan de activiteiten van de vereniging. Leden, ereleden en
reünisten hebben hierbij voorrang boven donateurs.
● Ontvangen van de nieuwsbrief.
● Toegang tot één training per maand, behoudens beperkingen die het RSC oplegt.
Artikel 28:
Lid 1:
Lid 2:

Bijdrage geschiedt door middel van een betaling, welke binnen een maand termijn
dient te worden betaald na mededeling van de penningmeester.
Indien de betaling niet binnen deze termijn voldaan is, wordt de donateur al zijn of
haar rechten als in artikel (27) van dit reglement, ontnomen.

Artikel 29:
Een eenmaal betaalde bijdrage kan niet worden teruggevorderd, tenzij het bestuur naar
omstandigheden anders besluit.
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Artikel 30:
Lid 1:
Lid 2:

Het donateurschap wordt zonder berichtgeving aan de secretaris stilzwijgend
verlengd voor een jaar.
Opzegging of ontzetting geschiedt op de wijze zoals voor leden bepaald in artikel 5,
statuten.
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D. Het bestuur
Algemeen
Artikel 31:
Het bestuur kan alleen gevormd worden uit leden van de NSLV Keizerstad Kannibalz.
Artikel 32:
Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en minimaal
één tot maximaal vier andere bestuursleden (statuten artikel 8, lid 1).
Artikel 33:
Bestuursleden worden verkozen voor een periode tot en met de eerste algemene ledenvergadering
van het nieuwe verenigingsjaar. Deze periode wordt aangeduid als het bestuursjaar.
Artikel 34:
Lid 1:

Lid 2:

Een bestuurslid dat in de loop van het verenigingsjaar wil afzien van zijn of haar
functie is verplicht deze functie te blijven waarnemen, met een maximum van drie
maanden (artikel 8, lid 6 statuten), tot in zijn of haar opvolging is voorzien. Het
bestuur is gerechtigd voorlopig in de ontstane vacature te voorzien, zulks in
afwachting van de benoeming van de opvolger in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
Indien in een zelfde verenigingsjaar twee of meer bestuursleden afzien van hun
functie, dient een buitengewone algemene ledenvergadering binnen een maand na
het opzeggen van het in tijdsvolgorde laatst aftredende bestuurslid te worden
bijeengeroepen, teneinde te besluiten over de wijze waarop in de ontstane vacatures
zal worden voorzien.

Artikel 35:
De verplichte bestuursleden (zie artikel 32) staan voor zover nodig de overige bestuursleden bij in
hun werkzaamheden en vervangen hen bij afwezigheid.
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Voorzitter
Artikel 36:
Lid 1:

Lid 2:
Lid 3:

De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij of zij heeft het recht te allen
tijde inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke
stukken worden door hem of haar mede ondertekend.
Het bestuur wijst bij afwezigheid van de voorzitter uit haar midden zelf een vervanger
aan.
De voorzitter draagt zorg voor een goede communicatie binnen het bestuur.

Secretaris
Artikel 37:
Lid 1:

Lid 2:
Lid 3:
Lid 4:

De secretaris voert de correspondentie in naam van en in overleg met het bestuur, en
tekent alle stukken (behoudens die welke onder de bevoegdheden van de
penningmeester ressorteren), die van de vereniging uitgaan.
De secretaris is verplicht van alle stukken een kopie te behouden, voor zover deze van
enig belang zijn.
De secretaris maakt de notulen van alle vergaderingen en zorgt dat deze op de
eerstvolgende vergadering worden voorgelegd.
De secretaris houdt een ledenadministratie bij, waarin nauwkeurig de datum van
toetreding en aftreden van elk lid wordt genoteerd.

Penningmeester
Artikel 38:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:

Lid 4:

Lid 5:

De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de
vereniging; hij of zij zorgt voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen.
De penningmeester tekent alle onder zijn of haar bevoegdheid ressorterende stukken.
De penningmeester stelt zich aansprakelijk voor de onder hem of haar berustende
gelden en andere activa die aan de vereniging behoren, tenzij de leden in een
voorkomend geval anders beslissen.
De penningmeester legt in de eerste algemene ledenvergadering van het boekjaar de
begroting voor en in de laatste algemene ledenvereniging van het bestuursjaar de
rekening en verantwoording over laatstgenoemde stukken. Na in orde bevonden te
zijn door de voorzitter, de secretaris en de commissie die op grond van artikel 14, lid 2
statuten is belast met het nazien van de rekening en verantwoording, worden deze
ondertekend.
De penningmeester mag niet in de loop van een verenigingsjaar aftreden, tenzij de
boeken tot de datum van aftreden door de commissie zoals bedoeld in artikel 14, lid 2
statuten zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
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E. Vergaderingen
Bestuursvergaderingen
Artikel 39:
Lid 1:

Lid 2:

Bestuursvergaderingen worden bijeengroepen door de voorzitter, wanneer hij dit
wenselijk acht of tenminste twee andere bestuursleden hem te kennen geven dit
wenselijk te achten.
De bestuursleden zijn verplicht de vergaderingen van het bestuur en de algemene
ledenvergaderingen bij te wonen. Van eventuele verhindering geven zij kennis aan de
voorzitter.

Artikel 40:
Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris.
Artikel 41:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:

Een bestuursvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de bestuursleden aanwezig is.
Elk bestuurslid heeft een stem.
In geval van een gelijk aantal stemmen bij het nemen van een bestuursbesluit, heeft
de voorzitter de doorslaggevende stem, tenzij het bestuur aan het begin van het
bestuursjaar tot een andere stemprocedure heeft besloten.

Algemene Ledenvergaderingen
Artikel 42:
Het bestuur roept ten minste driemaal per verenigingsjaar een algemene ledenvergadering (ALV)
bijeen, waarvan ten minste een wissel ALV.
Artikel 43:
De volgende agendapunten dienen per bestuursjaar aan bod komen in een ALV:
● Verkiezing van de bestuursleden;
● Decharge en installatie van de commissievoorzitters;
● Decharge en installatie kascontrolecommissie;
● Decharge en installatie bestuursleden;
● Het beleid voor het aankomende bestuursjaar;
● De begroting voor het aankomende boekjaar;
● Vaststelling contributies leden, minimum bijdrage van de reünisten;
● Secretarieel jaarverslag ;
● Financieel jaarverslag, realisatie en balans;
● Verslag van de kascommissie.
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Artikel 44:
Lid 1:

Lid 2:
Lid 3:

Lid 4:

Artikel 45:
Lid 1:
Lid 2:

Op elke algemene ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst
neergelegd, waarop door de algemene leden en de ereleden hun naam wordt
opgetekend.
Alleen de algemene leden en de ereleden wier namen op de presentielijst
voorkomen, kunnen aan de stemming deelnemen (uitzondering artikel 44, lid 3).
Elk lid kan maximaal één volmacht uitoefenen voor stemgerechtigde niet aanwezige
leden. Deze volmachten dienen bij aanvang van de vergadering bij de secretaris te
worden ingeleverd.
Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich uiterlijk veertien dagen voor de
algemene vergadering aan te melden bij de secretaris. Bekendmaking van de
aangemelde kandidaten wordt schriftelijk aan de leden medegedeeld.

De voorzitter verleent het woord in volgorde waarin de leden dit hebben gevraagd; de
secretaris houdt hiervan aantekening.
De voorzitter heeft het recht een lid, dat zich naar zijn of haar mening niet behoorlijk
gedraagt, het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen,
behoudens beroep van de betrokkenen op de vergadering.
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F. Raad van Advies
Artikel 46:
Lid 1:

Lid 2:
Lid 3:

Lid 4:
Lid 5:
Lid 6:

De Raad van Advies is een advies gevend orgaan binnen de NSLV Keizerstad Kannibalz.
Deze dient veertien dagen voor elke ALV en BLV een advies uit te brengen aan het
bestuur. Het dagelijks bestuur dient dit in beraad te nemen.
Het dagelijks bestuur heeft het recht de Raad van Advies om advies te vragen
wanneer zij het niet eens kunnen worden over een kwestie.
De Raad van Advies bestaat enkel uit drie oud-bestuursleden die worden gekozen
door het dagelijks bestuur naar aanleiding van het aantal sollicitaties voor deze
functie.
De Raad van Advies wordt samen met het oud-bestuur gedechargeerd en samen met
het nieuwe bestuur geïnstalleerd.
De Raad van Advies ontvangt de notulen van elke bestuursvergadering en dienen
deze vertrouwelijk te behandelen.
De Raad van Advies heeft het recht vragen te stellen naar aanleiding van de notulen
van de bestuursvergadering. De desbetreffende bestuursleden dienen deze vragen
binnen vijf werkdagen te beantwoorden.
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G. Stemmingsprocedure

Artikel 47:
Het stemrecht is voorbehouden aan algemene leden, ereleden en aan bestuursleden die niet
geschorst zijn conform statuten artikel 12, lid 2.
Artikel 48:
Bij besluiten aangaande de volgende zaken dienen met minimaal tweederde meerderheid der
stemmen genomen te worden:
● Schorsing of ontslag van bestuursleden;
● Ontzetting van algemene leden, op voorstel van de Algemene Ledenvergadering;
● Wijziging van de Statuten;
● Eenmalige ontheffingen van het Huishoudelijk Reglement;
● Ontbinding van de NSLV Keizerstad Kannibalz.
Artikel 49:
Voor aanvang van de vergadering waarin besluiten betreffende artikel 51 genomen worden, dienen
de documenten op schrift gesteld te worden en minimaal een week van tevoren aan de leden
getoond te worden.
Artikel 50:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:

Een stemgerechtigde kan voor stemmen, tegen stemmen of zich onthouden van
stemming.
Indien over een voorstel gestemd dient te worden, geldt bij onthouding van
stemming, dat de stemgerechtigde noch voor noch tegen het voorstel stemt.
Indien tussen meerdere voorstellen gestemd dient te worden, geldt bij onthouding
van stemming, dat de stemgerechtigde noch voor het ene, noch voor het andere
voorstel stemt.

Artikel 51:
Lid 1:

Lid 2:

Indien bij voorstellen niet genoemd onder artikel 49, over een voorstel gestemd
wordt, geldt:
● Het voorstel is aangenomen bij een gewone meerderheid van de stemmen.
● Onder een gewone meerderheid van de stemmen wordt verstaan dat het
aantal geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel ten minste één groter
is dan het aantal geldige uitgebrachte stemmen tegen het betreffende
voorstel.
Indien het aantal stemmen van onthouding groter is dan het aantal stemmen voor
plus het aantal stemmen tegen, staken de stemmen (artikel 12, lid 6 statuten).

Artikel 52:
Indien bij voorstellen, niet genoemd onder artikel 49, over meerdere voorstellen gestemd wordt,
geldt:
● Het voorstel is aangenomen bij een relatieve meerderheid van de stemmen;

14

●

●

Onder een relatieve meerderheid van de stemmen wordt verstaan dat het aantal
geldig uitgebrachte stemmen voor het verkozen voorstel ten minste één groter is dan
het aantal geldige uitgebrachte stemmen voor het andere voorstel;
Indien het aantal stemmen van onthouding groter is dan het aantal stemmen voor
het ene voorstel plus het andere voorstel, staken de stemmen (artikel 12 lid 6
statuten);

Artikel 53:
Bij een staking van de stemmen of bij verwerping van het nieuwe voorstel blijft het huidige beleid
van kracht.
Artikel 54:
Wijzigingen ten aanzien van spel- of grammaticale fouten zonder dat hierbij de strekking verloren
gaat, mogen zonder stemming worden doorgevoerd.
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H. Commissies
Artikel 55:
De vereniging heeft de volgende vaste commissies:
● Kascontrolecommissie;
● Materiaalcommissie;
● Promotiecommissie;
● Activiteitencommissie;
● Introductiecommissie.
Artikel 56:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:

Het bestuur benoemt uit gegadigden een voorzitter voor elke commissie en
laatstgenoemde regelt in verder overleg de samenstelling van de commissie.
De voorzitters en commissieleden worden op de ALV gepresenteerd.
Aan elke commissie, met uitzondering van de kascommissie, neemt een bestuurslid
deel.

Artikel 57:
Het bestuur kan commissies met bijzondere opdracht instellen om zich bij de uitwerking van haar
taak te doen bijstaan.
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I.

Financiën

Algemeen
Artikel 58:
Lid 1:
Lid 2:

De penningmeester van NSLV Keizerstad Kannibalz is de enige die belast mag worden
met zaken omtrent bankgelegenheden.
Indien de penningmeester afwezig is, neemt de voorzitter de taak omschreven in
artikel 61 lid 1 over.

Artikel 59:
Indien door een of meer leden schade wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging of
aan goederen die de vereniging op grond van huur, bruikleen of anderszins in gebruik heeft, beslist
het bestuur op wiens kosten de schade zal worden hersteld.
Artikel 60:
Het bestuur kan voor elk overtreden, niet nakomen, niet tijdig nakomen, of niet behoorlijk nakomen
door een lid van de statutaire verplichtingen, een geldboete aan dat lid opleggen: Minimaal ter
hoogte van de uit dit overtreden, niet nakomen, niet tijdig of behoorlijk nakomen voortvloeiende
kosten of schade voor de vereniging. Het maximum is €45,- bovenop deze kosten of schade.
Daarnaast kan het bestuur ook bij overtreden, niet nakomen, niet tijdig of behoorlijk nakomen leden
voor één of meer verenigingsgerelateerde activiteiten schorsen.
Artikel 61:
Lid 1:
Lid 2:
Lid 3:

Lid 4:
Lid 5:
Lid 6:
Lid 7:
Lid 8:
Lid 9:

Betalingen (en contributie) van algemene- en ereleden aan de vereniging dienen
binnen twee weken te worden voldaan.
De penningmeester wordt geacht binnen twee maanden een schriftelijke herhaling te
sturen, wanneer in eerste instantie door desbetreffende crediteur niet betaald is.
Na de herinnering dient het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen te worden
voldaan. Wanneer het desbetreffende lid hier niet aan voldoet wordt er een
financiële sanctie van tien procent bovenop het origineel verschuldigde bedrag in
rekening gebracht.
Na het in rekening brengen van de financiële sanctie dient er binnen veertien dagen
te worden voldaan.
Artikel 61, lid 3 en 4 herhalen zich tot een totale periode van zes maanden.
Voldoet het desbetreffende lid niet aan artikel 59, dan wordt deze geschorst van alle
verenigingsgerelateerde activiteiten totdat hij of zij dit bedrag voldaan heeft.
Indien de penningmeester niet binnen twee maanden een betaalherinnering
verstuurt, vervalt de sanctie.
Uitzondering op artikel 61 zijn automatische incasso’s. Deze zal de penningmeester op
een vooraf aangegeven moment innen.
Wanneer een lid zijn of haar incasso om welke reden dan ook niet kan voldoen treden
artikel 61, lid 2 tot en met 6 in werking.
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Artikel 62:
Wanneer de NLB de NSLV Keizerstad Kannibalz een boete oplegt, wordt deze door de vereniging
betaald en kan deze mogelijkerwijs verhaald worden op het betreffende lid of leden. Het bestuur
bepaalt wanneer dit het geval is.
Artikel 63:
Lid 1:

Lid 2:
Lid 3:
Lid 4:

Een financieel overzicht dient vóór het begin van het boekjaar gemaakt te worden in
de vorm van een begroting, waarin alle te verwachte subsidies en sponsorgelden zijn
opgenomen.
De begroting dient vóór het begin van het nieuwe boekjaar goedgekeurd te worden
door de overige bestuursleden.
De begroting dient in de eerste algemene ledenvergadering na het begin van het
nieuwe boekjaar goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering.
Alvorens de begroting ingediend wordt bij eventuele sponsoren en subsidiegevers
dient deze goedgekeurd te worden door het bestuur en de algemene
ledenvergadering.

Artikel 64:
Voor een niet begrote uitgave van ten minste €500,- dient het bestuur toestemming te vragen aan de
leden door middel van een Algemene Ledenvergadering. Indien er op korte termijn uitgaven dienen
te worden gedaan die in het belang zijn van de continuïteit van de vereniging, dan is het bestuur
gemachtigd deze te doen, mits het bestuur de uitgave verantwoordt tijdens de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering.
Artikel 65:
Lid 1:
Lid 2:

Artikel 66:
Lid 1:
Lid 2:

Een financieel overzicht dient aan het eind van het boekjaar gemaakt te worden in de
vorm van een realisatie, waarin alle baten en lasten zijn opgenomen.
Het financieel jaarverslag bestaat uit een overzicht en toelichting van:
● Openstaande debiteuren en crediteuren;
● een balans;
● een winst- en verliesrekening.

Het financieel jaarverslag dient te worden gecontroleerd door de kascommissie en na
diens schriftelijk verslag te worden goedgekeurd door het bestuur.
De uiteindelijke realisatie dient in een financieel verslag gepresenteerd te worden op
de algemene ledenvergadering.
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Kascommissie
Artikel 67:
Lid 1:

Lid 2:
Lid 3:
Artikel 68:
Lid 1:

Lid 2:

De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie personen die
voorgedragen worden door het bestuur en aangesteld zijn door de algemene
ledenvergadering.
Bij vorming van de kascommissie is deelname van een bestuurslid van de NSLV
Keizerstad Kannibalz uitgesloten.
De kascommissie zal aan- en aftreden op de wissel-ALV.

De taken van de kascommissie bestaan uit:
● Het controleren van de boekhouding en administratie;
● het controleren van het beheer van de verenigingsgelden;
● het controleren van het financiële jaarverslag en realisatie.
Van het hierboven bedoelde onderzoek wordt een schriftelijk ondertekend verslag
uitgebracht aan de algemene ledenvergadering waarin het financieel jaarverslag en
de realisatie worden behandeld.
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J.

Archief

Artikel 69:
Lid 1:

Lid 2:

Lid 3:

De volgende stukken worden in ieder geval gearchiveerd, zij het online of op schrift:
● Notulen van bestuursvergaderingen;
● notulen van algemene ledenvergaderingen;
● de realisatie;
● de begroting;
● het huishoudelijk reglement en wijzigingen;
● de statuten en wijzigingen;
● uittreksels van de Kamer van Koophandel;
● alle officiële documenten (contracten, brieven, rapporten);
● declaratieformulieren en bonnen;
● bankafschriften en bankrekeningen;
● het secretarieel jaarverslag;
● het financieel jaarverslag;
● het beleidsplan.
Alle in artikel 69, lid 1 genoemde stukken worden bewaard voor een periode van ten
minste vijf jaar, met uitzondering van:
● Het secretarieel- en financieel jaarverslag (onbeperkt);
● het beleidsplan en de begroting (onbeperkt);
● uittreksels van de Kamer van Koophandel (onbeperkt);
● alle officiële documenten (minimaal vijf jaar na verlopen van
geldigheid/duur).
Alle stukken die uit het archief verwijderd worden na verlopen van de bewaartermijn
zoals vermeld in artikel 69, lid 2 zullen worden vernietigd.
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K. Slotbepalingen
Artikel 70:
Lid 1:

Lid 2:

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de
algemene ledenvergadering mits deze wijzigingen tenminste twee weken van te
voren schriftelijk zijn aangekondigd.
Zij worden van kracht op de dag volgende op die, waarop de algemene
ledenvergadering de wijzigingen heeft aangenomen.

Artikel 71:
Door zijn of haar toetreden tot lid van de vereniging verklaart ieder lid zich te
onderwerpen aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het
wedstrijdreglement, en aan de in de vereniging geldende gedragsregels.
Artikel 66:
Bij verschil van mening betreffende de uitleg van de statuten of het huishoudelijk reglement, of in de
gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
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L. Toelichting Stemmingsprocedure
Artikel 72:
Ter verduidelijking van artikel 12, statuten:
● Leden die niet aanwezig kunnen zijn op de Algemene Leden Vergadering hebben het
recht hun stem te machtigen aan een ander lid.
● Leden die hun stem machtigen moeten dit schriftelijk mededelen aan het bestuur,
middels de secretaris. De secretaris maakt hier een aantekening van in de notulen.
● Elk lid mag maximaal één gemachtigde stem uitbrengen.
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