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STATUTEN 

KORFBALVERENIGING TEMPO 

TE ALPHEN AAN DEN RIJN 

 

Artikel 1 
De vereniging is genaamd: KORFBALVERENIGING TEMPO, is in deze statuten nader aangeduid 
met “de vereniging”, en is gevestigd te Alphen aan den Rijn. 
 

Artikel 2 
De vereniging, opgericht op vijf en twintig juli negentien honderd zes en vijftig, is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 
 

Artikel 3 
Het verenigingsjaar en boekjaar van de vereniging lopen van een juli tot en met dertig juni van het 
jaar daar opvolgend. 
 

Artikel 4 
De vereniging stelt zich ten doel de korfbalsport in de ruimste zin van het woord te bevorderen en 
daardoor een goede lichamelijke conditie en karaktervorming te kweken en te behouden. 
 

Artikel 5 
De vereniging zal trachten dit doel te bereiken door geregelde trainingen van het korfbal, het 
deelnemen aan wedstrijden en het aanwenden van andere wettige middelen, welke het doel 
kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld het laten bouwen of kopen van een clubgebouw en het 
aangaan van sponsorovereenkomsten. 
 

Artikel 6 

Tot lid van de vereniging kunnen toetreden alle natuurlijke personen. Tot donateur van de 
vereniging kunnen toetreden alle natuurlijke en rechtspersonen. Donateurs zijn zij, die de 
vereniging door een periodieke bijdrage steunen. 

 

Artikel 7 
Het lidmaatschap wordt aangevraagd door aanmelding bij de ledenadministratie. De toelating 

geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, nadat is gebleken dat de persoonlijke 

antecedenten van het kandidaat-lid zich niet tegen een toelating als lid verzetten Je kunt je 

aanmelden door het ingevuld zenden aan de ledenadministratie van een daartoe ter beschikking 

gesteld (digitaal) formulier. Met het ondertekenen wordt verklaard dat het zich meldend lid zich zal 

houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Zij die als lid worden aangenomen, 

betalen de contributie met ingang van de eerste volle maand, waarin zij tot de trainingen of 
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wedstrijden zijn toegelaten. Voorafgaand aan het lidmaatschap kan een kandidaat-lid op verzoek 

eventueel een volle maand zonder contributieverplichting aan de trainingen deelnemen. 

 

Artikel 8 
Het lidmaatschap eindigt als een van de volgende situaties zich voordoet: 
a) door overlijden van het lid; 
b) door opzegging door het lid, ouder of voogd; 
c) door royement krachtens besluit van het bestuur; 
 
De opzeggingen sub. a) en c) worden per direct doorgevoerd. 
 
De opzegging sub. b) dienen schriftelijk aan de ledenadministratie medegedeeld te worden. 
Opzeggingen van het lidmaatschap genoemd in artikel 5 sub a t/m d, f en g worden beëindigd per 
31 oktober of 31 maart mits een maand van tevoren schriftelijk opgezegd. Een lid moet voor 1 mei 
het lidmaatschap opzeggen voor het komende seizoen zodat er een teamindeling gemaakt kan 
worden en de teams voor het komende seizoen ingeschreven kunnen worden bij het KNKV. 
 
Als meerdere leden uit een team kiezen voor beëindiging van het lidmaatschap, en dat tot gevolg 
heeft dat er een team teruggetrokken moet worden uit de competitie, kan de boete daarvoor 
worden doorbelast aan de speler(s) die hun lidmaatschap tijdens het seizoen hebben opgezegd. 
 
Opzeggingen van een lidmaatschap artikel 5 sub e, h en i worden behandeld met een 
opzegtermijn van een maand en kunnen gedurende het gehele seizoen opgezegd worden. 
 

Artikel 9 
Het bestuur, bestaande uit tenminste drie meerderjarige personen, dat door de algemene 
ledenvergadering uit de leden wordt gekozen, is belast met het besturen van de vereniging. Het 
dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en twee aan te wijzen algemene bestuursleden, 
wordt gekozen, waarvan de voorzitter in functie wordt gekozen.  
 
In het bestuur wordt de verdere taakverdeling tussen de bestuursleden onderling geregeld. De 
onderlinge taakverdeling wordt gedeeld met de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
Tempo kent geen bindende voordracht van bestuursleden. 
 

Artikel 10 
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan de 
buitenrechtelijke vertegenwoordiging opdragen aan door haar gemachtigden. Met autorisatie 
vooraf door de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd tot handeling genoemd in 
artikel 44 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 11 
De statuten en het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd door de algemene 
ledenvergadering. In het Huishoudelijk Reglement worden nadere bepalingen vastgesteld met 
betrekking tot het beheer, de financiën, de inrichting en organisatie van de vereniging. De inhoud 
van het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met deze Statuten noch met de bepalingen 
uit de wet, ook al zijn deze niet van dwingend recht. 
 

Artikel 12 
Wijzigingen en/of aanvullingen van de Statuten kunnen slechts plaatsvinden bij besluit van een 
algemene ledenvergadering. Zij behoeven tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen. 
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Artikel 13 
Ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij besluit van een daartoe belegde 
buitengewone algemene ledenvergadering, welke tenminste vier weken van te voren onder 
toelichting van het voorstel tot ontbinding door het bestuur moet zijn aangekondigd. De algemene 
ledenvergadering besluit over de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo. Deze 
besluiten zijn alleen van kracht, indien genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
geldige stemmen en met inachtneming van het gestelde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 50 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 14 
In alle gevallen waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het 
bestuur, zo nodig met autorisatie achteraf van de algemene ledenvergadering. 
 

Artikel 15 

• Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende 
bestuursleden). 

• Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals die wordt gekwalificeerd in de WBTR  

• Wij handelen volgens het principe van een 'one-tier board’ zoals benoemd in de WBTR. 

• Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die 
NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk 
omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals 
benoemd in de WBTR. 

• De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om toezicht, zijn: 
o Financiële commissie 
o Commissies 
o Vrijwilligers  

• Wij hebben een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Aangezien het algemeen 
bestuur niet toezichthoudende taken heeft in de zin van de WBTR is deze niet aan te 
merken als een RvT/RvC in de zin van de WBTR 

 

Artikel 16 
Deze statuten treden in werking op de dag dat deze Statuten in een notariele akte zijn 
opgenomen. 
 

Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 10-09-2021. 
 

Notariele akte d.d. xx xx xxxx. 
 

 
 

 

 


