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Artikel 1: naam –zetel –duur -oprichting 
De vereniging heeft de naam “Zeeuws- Brabantse Sportvereniging voor Doven 
(ZBSD)” en is gevestigd te Bergen op Zoom 
Zij is opgericht op 8 oktober 2008 voor onbepaalde tijd 
 
Artikel 2 :  boekjaar - seizoen 
Het boekjaar van de vereniging loopt conform de statuten van 1 januari tot met 31 
december. 
Het (sport)seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni  
 
Artikel 3: doel  
De vereniging heeft als doel het doen beoefenen van sport doven. Zij probeert dit 
o.a. te bereiken door deelname aan wedstrijden en competities, organiseren van 
evenementen en het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Doven Sportbond 
(KNDSB) 
 
Artikel 4: Leden  
Leden zijn natuurlijk personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn 
toegelaten en die ook door de KNDSB als lid zijn toegelaten indien zij actief sporter 
zijn. 
 
De leden kunnen worden onderscheiden in: 

 Actief sporter (lidmaatschap KNDSB is verplicht) 
 Gewoon lid 
 

Alle leden hebben stemrecht. 
Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid tot ere-lid 
benoemen wegens zijn bijzondere verdiensten gedurende lange tijd voor de 
vereniging.  

 



 
Artikel 5: lidmaatschap - contributie 
Om lid van vereniging te kunnen worden moet een inschrijfformulier worden 
ingevuld en ondertekend dat vervolgens bij het secretariaat wordt ingeleverd. Als het 
lid door de vereniging geaccepteerd is, dient de voor dat seizoen (nog) verschuldigde 
contributie en bijdrage te worden voldaan bij de penningmeester. Pas na ontvangst 
van de contributie en de bijdrage is het lidmaatschap van kracht. 
Als een lid tussentijds officieel het lidmaatschap opzegt, blijft de contributie en de 
bijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd.  
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie. 
De contributie en bijdrage dient voor een jaar of halfjaar te worden betaald voor een 
door het bestuur vast te stellen datum. Bij bijzondere omstandigheden kan het 
bestuur op verzoek aan een lid toestaan om de verschuldigde contributie en bijdrage 
per maand te betalen. 
De hoogte van de contributie en de bijdrage voor deelname aan een tak van sport 
wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld . 
Bij het ingaan van het lidmaatschap krijgen de nieuwe leden een uitgave van de 
reglementen. 
 
 
Artikel 6: beëindiging van het lidmaatschap  
het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden 
b. door opzegging 
c. door opzegging namens de vereniging 
d. door ontzegging 

 
Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk tegen het einde van het seizoen. 
De opzegging moet schriftelijk of via e-mail plaatsvinden voor 1 juli van het lopende 
seizoen. In het geval van een onvoorziene verhuizing naar een woonplaats op grote 
afstand van de plaats van vestiging van de vereniging, bij langdurige ziekte en bij 
plotselinge werkloosheid kan het bestuur op verzoek een andere datum van 
opzegging accepteren. Er is dan slechts contributie en bijdrage verschuldigd tot die 
datum.  
 
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt schriftelijk onder 
vermelding van de datum waarop wordt opgezegd door het bestuur en kan slechts 
plaatsvinden in de navolgende gevallen: 

 indien een lid, ondanks een betalingsherinnering niet, of niet tijdig of niet 
geheel de contributie en/of de bijdrage voldoet. 

 indien redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
 

Ontzegging uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in 
strijd met de huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
De ontzegging geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van 
het besluit met opgaaf van redenen, per aangetekend schrijven in kennis stelt. 



Het betreffende lid is bevoegd binnen een maand na dagtekening van kennisgeving 
in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en in afwachting van de uitspraak van de Algemene 
Ledenvergadering m.b.t. het beroep is het lid geschorst. 
 
Artikel 8: Bestuur 
Het bestuur bestaat uit tenminste 4 en ten hoogste 9 personen, waaronder een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen. 
Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen; de voorzitter wordt in functie 
gekozen 
Alle bestuursleden zijn gehouden aan de uitvoering van de besluiten van het bestuur 
mee te werken; 
M.b.t. het aftreden van de bestuursleden wordt een rooster opgesteld, zodanig dat 
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet gelijktijdig aftreden. 
Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar verkozen en kunnen twee keer 
voor een gelijke termijn worden herkozen. 
Kandidaten voor het bestuur moeten minimaal 1 week voor de algemene vergadering  
schriftelijk zijn aangemeld bij het bestuur. Worden er geen kandidaten aangemeld 
dan kan het bestuur zelf kandidaten voordragen of de zittingsperiode van de 
aftredende(n) verlengen; 
De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.  
 
Artikel 9: taak van de voorzitter 
De voorzitter is belast met de al gehele leiding van de vereniging. 
 
Artikel 10: taak van de secretaris 
De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de schriftelijke 
correspondentie. Zij draagt zorg voor het notuleren tijdens de bestuurs- en algemene 
vergaderingen en de verwerking hiervan. Hij ziet toe op de tijdige uitnodiging voor 
vergaderingen en de verzending van de daardoor benodigde bescheiden. 
 
Artikel 11: taak van de penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie. 
Opdrachten tot betaling van niet met name in de begroting genoemde bedragen 
moeten zijn goedgekeurd door het dagelijks bestuur,indien het bedragen van meer 
dan € 500,- betreft. 
De penningmeester draagt zorg voor een financieel verslag over het afgesloten 
boekjaar voor 1 juli van het daaropvolgende jaar. Dit verslag moet gecontroleerd en 
goedgekeurd zijn  door 2 kascommissieleden. (de kascommissieleden worden 
jaarlijks uit en door de leden gekozen bij de algemene ledenvergadering) 

Artikel 12: wedstrijdcommissie  

Voor elke tak van sport in de vereniging wordt door het bestuur een 
wedstrijdcommissie ingesteld, bestaande uit maximaal 3 personen. De leden van de 
wedstrijdcommissie worden voorgedragen door de leden die de betreffende tak van 
sport beoefenen. 
  



De wedstrijdcommissie wijst een coördinator aan die fungeert als voorzitter van de 
commissie. Hij geeft leiding aan de trainer(s) en /of trainingen, coördineert de 
trainingsactiviteiten en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering 
van het sportieve beleid en een jaarplanning m.b.t. benodigde financiën. 
 
Artikel 13: vergaderingen 
De vereniging kent twee soorten vergaderingen: 
Bestuursvergaderingen 
Algemene ledenvergaderingen 
Bestuursvergaderingen vinden plaats op uitnodiging van de voorzitter of wanneer 3 
of meer bestuursleden daar om verzoeken. Besluiten op deze vergadering worden 
genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Er worden van de 
vergaderingen altijd notulen opgesteld en goedgekeurd die ter inzage liggen 
bij het secretariaat voor alle leden van ZBSD. 
Het bestuur kan ook buiten vergaderingen om besluiten nemen, indien geen 
bestuurlid zich tegen deze besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze 
besluitvorming deelnemen. 
De algemene ledenvergadering wordt twee keer per jaar uitgeschreven, een in juni 
(eind van het seizoen) en een in december (eind van het kalenderjaar). Hier worden 
alle leden voor uitgenodigd. 
 
Artikel 14: contributie   
De hoogte van de contributie en de bijdrage wordt in samenspraak met de leden 
tijdens de algemene vergadering in juni vastgesteld. De contributie dient per jaar 
(voor 31 juli) of half jaar (voor 31 juli en voor 31 januari) vooruit te worden betaald.  
Wanneer een lid na schriftelijke aanmaning nog niet betaald, wordt een boete van 
10% van het nog verschuldigde bedrag opgelegd. Indien na een tweede aanmaning 
nog geen betaling volgt zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten 
daarvan komen voor rekening van de schuldenaar. 
Ook is men uitgesloten van deelname aan wedstrijden en trainingen. 
  
 
Artikel 15: stemmingen 
Besluiten in vergaderingen worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Niemand kan meer dan een stem uitbrengen. Over zaken wordt mondeling gestemd, 
over personen schriftelijk. Hier kan met goedkeuring van de meerderheid van de 
stemgerechtigde deelnemers aan de vergadering worden afgeweken. 
 
Artikel 16: schade 
Elk lid dient zicht te onthouden van het toebrengen van schade aan goederen of 
accommodatie in gebruik bij de verenging. Indien de schade opzettelijk is 
toegebracht zal deze door de schuldige moeten worden vergoed. 
 
Artikel 17: aansprakelijkheid 
De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen op weg van en naar de plaats van 
trainingen/ wedstrijden, tijdens de trainingen/ wedstrijden, het verloren gaan van 
goederen van de leden of het zoekraken / beschadigen van de eigendommen van de 
leden.  



 
Artikel 18: onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin de statuten of huishoudelijke reglement niet voorzien, besluit 
het bestuur. 

 

Artikel 22, slotbepalingen                                                                               

1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.  

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 29 juni 2013. 

 
Dagelijks bestuur 2013 2014 2015 2016 2017 
Voorzitter   X   
Secretaris X   X  
Penningmeester  X   X 
 
 
 
 


