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Statuten
ARTIKEL 1

ARTIKEL 2

ARTIKEL 3

DOEL
De Vereniging van leerlingen en oud-leerlingen
oud leerlingen van de Schermzaal Ter Weer, gevestigd te 's
's-Gravenhage,
stelt zich ten doel het bevorderen van de schermsport in de ruimste zin des woords en het aanbrengen,
onderhouden en versterken van de band tussen de leerlingen en oud-leerlingen
oud leerlingen van de zaal Ter Weer.

MIDDELEN
Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:
1
het houden van bijeenkomsten;
2
het houden
den van onderlinge wedstrijden;
3
het organiseren van ontmoetingen met andere verenigingen
4
het deelnemen aan wedstrijden;
5
het aanknopen en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met andere verenigingen met gelijk
doel.

DUUR
1
De vereniging is opgericht op 5 januari 1939; te rekenen vanaf 7 oktober 1967 is de duur van de
vereniging
nader vastgesteld op 19 jaren en 11 maanden. Op de Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2004
is de verenigingsduur vastgesteld voor onbepaalde tijd
2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

ARTIKEL 4

LEDEN
De vereniging bestaat uit ereleden, leden van verdienste, gewone leden en donateurs.

ARTIKEL 5

1

2
3

4

Gewone leden kunnen zijn individuele leerlingen of oud-leerlingen
oud leerlingen van de zaal Ter Weer of van de
professeur P.C. Ter Weer dan wel (diens rechtverkrijgende, die voldoen aan de in art. 7 der statuten der
K.N.A.S. gestelde bepalingen t.a.v. de amateur-schermer.
amateur
Leden van verdienste zijn die leden, die zich voor de vereniging verdienstelijk
verdienstelijk hebben gemaakt en die op
voorstel van het bestuur door een algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die op voorstel van het bestuur door een algemene vergadering als
zodanig
worden benoemd.
Donateurs zijn alle natuurlijke en rechtspersonen, die de vereniging financieel steunen.

ARTIKEL 6

1
2
3

Het gewone lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
Van een afwijzende beslissing staat beroep open op de algemene vergadering.
v
Indien het lidmaatschap is geëindigd ingevolge het bepaalde in het vierde lid van art. 7 dezer statuten,
kan het slechts worden herkregen na aanzuivering van de sedert het tijdstip van uittreding verschuldigde
contributie.

ARTIKEL 7

1

Het lidmaatschap
aatschap eindigt door:
a
schriftelijk bedanken ten minste twee maanden voor de afloop van het verenigingsjaar;
b
overlijden;
c
vervallenverklaring van het lidmaatschap op voorstel van het bestuur door een algemene
vergadering;
d
niet-betaling
betaling van de verschuldigde contributie voordat de tweede helft van het verenigingsjaar is
ingegaan.
De ereleden, leden van verdienste en donateurs kunnen door schriftelijk bedanken tenminste 2 maanden
voor de afloop van een verenigingsjaar de band met de vereniging verbreken. Zij ku
kunnen als zodanig
door de algemene vergadering worden vervallen verklaard.

2

ARTIKEL 8

Het huishoudelijke reglement bepaalt voorts de geldelijke verplichtingen, die door de leden en donateurs
moeten
worden nagekomen.

ARTIKEL 9

ARTIKEL 10

BESTUUR
1
Het bestuur dat belast is met de leiding der vereniging, bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden
en wordt door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden verkozen.
2
De wijze van verkiezing en aftreding van het bestuur wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

1
2

ARTIKEL 11

ARTIKEL 12

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
Bij het voeren van rechtsgedingen, waartoe de algemene vergadering of in dringende gevallen het
bestuur
besluit, treedt echter de voorzitter namens de vereniging als eiser of als verweerder op.

VERGADERINGEN
1
Jaarlijks in de maand februari wordt een algemene ledenvergadering gehouden van de leden van de
vereniging.
2
In deze vergadering doet het bestuur verslag van zijn werkzaamheden en legt rekening en
verantwoording af over de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar.
3
Overige algemene vergaderingen worden door het bestuur belegd zo dikwijls het zulks nodig acht of
door tenminste 10 gewone leden, met opgave van redenen, schriftelijk wordt verzocht.
4
Indien het bestuur een zodanige vergadering niet binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek heeft
belegd, zijn verzoekers bevoegd zelf die vergadering te beleggen.
1
2

Het stemrecht in een algemene vergadering wordt uitgeoefend door de gewone leden en leden van
verdienste, die elk persoonlijk een stem uitbrengen.
Ereleden en donateurs, de laatsten zo zij tot de vergadering worden toegelaten, hebben slechts een
adviserende stem.

ARTIKEL 13

De vergaderingen van het bestuur worden door de voorzitter belegd, zo dikwijls hij zulks nodig acht.

ARTIKEL 14

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze van het bijeenroepen en het houden van bestuur- en algemene
vergaderingen.

ARTIKEL 15

1

2

ARTIKEL 16

ARTIKEL 17

ALGEMENE BEPALINGEN
1
De algemene vergadering stelt in een huishoudelijk reglement nadere bepalingen, betrekking hebbende
op het beheer en de inrichting van de vereniging.
2
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten.
1
2
3
4
5

ARTIKEL 18

Indien in een algemene vergadering of een vergadering van het bestuur een stemming nodig is,
geschiedt die over zaken, tenzij de vergadering uitdrukkelijk anders beslist, mondeling en over personen
schriftelijk, bij gesloten en ondertekende briefjes.
De wijze van stemmen wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Wijziging van deze statuten kan alleen plaatshebben in een daartoe belegde algemene vergadering waar
tenminste ¾ van het aantal gewone leden aanwezig is.
Voorstellen tot wijziging behoren, zo zij niet van het bestuur uitgaan, ten minste 2 maanden tevoren bij
het bestuur te worden ingediend.
Het bestuur draagt zorg, dat alle voorstellen tot wijziging tenminste 14 dagen voor de desbetreffende
vergadering behoorlijk geformuleerd aan de leden zijn kenbaar gemaakt.
Een voorstel tot wijziging der statuten wordt geacht te zijn verworpen, indien het niet de helft van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Een wijziging dezer statuten treedt niet in werking voordat daarop de Koninklijke goedkeuring is
verkregen.

ONTBINDING
1
De vereniging kan niet worden ontbonden, tenzij tenminste ¾ der leden zich op een algemene
vergadering
daarvoor verklaren.
2
In geval van ontbinding zullen de bezittingen bestemd worden om te dienen tot een doel
overeenkomende met
dat van de vereniging, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artikel 1702 B.W.
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Huishoudelijk reglement
ARTIKEL 1

ARTIKEL 2

LEDEN
Indien het bestuur op de aanmelding van een nieuw lid afwijzend beslist, stelt het de betrokkene daarvan schriftelijk
in kennis onder opgave van redenen en met verwijzing naar de beroepsmogelijkheid genoemd in het tweede lid van
artikel 6 van de statuten.
1
2
3
4
5
6

ARTIKEL 3

ARTIKEL 4

ARTIKEL 5

De leden zijn jegens de vereniging aansprakelijk voor schade door hen toegebracht aan goederen die het eigendom
zijn van de vereniging , bij de vereniging onder
onder andere titel in gebruik zijn, danwel waar de vereniging
verantwoordelijk voor is.

BESTUUR
1
Een kandidaat voor het bestuurslidmaatschap moet door ten minste vijf gewone leden aan de algemene
vergadering worden voorgedragen.
2
De in het eerste lid bedoelde voordracht wordt schriftelijk bij het bestuur ingediend en wel ten minste twee
dagen voor de algemene vergadering.
1
2

ARTIKEL 6

1
2
3

ARTIKEL 7

1
2
3

ARTIKEL 8

1

2
3

ARTIKEL 9

De gewone leden en leden van verdienste zijn aan het begin van het verenigingsjaar een jaarlijkse contributie
verschuldigd van € 165,=
5,= indien zij 16 jaar of ouder zijn (contributie voor 2013).
201
De gewone leden en leden van verdienste zijn een contributie verschuldigd van € 155,= indien zij 15 jaar of
jonger zijn. (contributie voor 2013)
201
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van
va contributie.
Alle leden zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond en zijn de jaarlijkse contributie
verschuldigd. Deze wordt geïnd door de vereniging.
Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van € 20,00
Nieuwe leden betalen bij hun toelating een entreegeld van € 10,00. Hiervoor ontvangen zij een
verenigingsembleem.

1
2

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering als zodanig
verkozen.
De overige functies in het bestuur worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
Jaarlijks treden zo mogelijk twee leden van het bestuur volgens een op te maken rooster af, met dien
verstande dat nimmer tegelijkertijd kunnen aftreden de leden
led van het dagelijks bestuur.
Tussentijds verkozen bestuursleden treden af op het tijdstip waarop hun voorgangers zouden zijn afgetreden.
Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Bindende besluiten kunnen in bestuursvergaderingen slechts
slechts worden genomen indien tenminste de
meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Alle besluiten worden, voor zover niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
De oproepingen voor de algemene ledenvergaderingen worden schriftelijk door de secretaris gedaan en
worden tenminste veertien dagen voor de aanvang van de vergadering aan de leden en donateurs
toegezonden.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere omstandigheden,
omstandigheden, waarvan bij oproeping moet blijken, van het bepaalde in
het vorige lid af te wijken.
De oproepingen bevatten de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden, een
vermelding van de punten die daar zullen worden behandeld, en de daarop betrekking hebbende
vergaderstukken.
Alle besluiten worden in de algemene vergadering, voor zover niet anders is bepaald, genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen staken beslist het bestuur.
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ARTIKEL 10

1
2

ARTIKEL 11

1

2
3
ARTIKEL 12

1
2
3
4

ARTIKEL 13

1
2

ARTIKEL 14

Indien over een voorstel schriftelijk moet worden gestemd, benoemt het bestuur vooraf een stembureau
bestaande uit drie leden, dat met het verzamelen en het registreren van de stemmen wordt belast.
Niet of naar het oordeel van het stembureau onduidelijk ingevulde stembriefjes zijn van onwaarde.

COMMISSIES
De jaarvergadering benoemt een commissie van twee leden die na afloop van het verenigi
verenigingsjaar de kas
en de financiële administratie van de vereniging verifieert en van haar bevindingen mededeling doet aan de
jaarvergadering volgend op die waarin zij zijn benoemd.
De commissie doet het door haar uit te brengen verslag ten minste veertien dagen voor die vergadering schriftelijk
aan het bestuur kennen.
De leden van de commissie treden na het uitbrengen van het verslag onmiddellijk af en zijn eenmaal herkiesbaar.
Op voorstel van het bestuur kunnen door de algemene ledenvergadering
ledenve
ering ook andere commissies worden
w
ingesteld die met een bepaalde taak worden belast.
Zoveel als mogelijk zal een van de bestuursleden in zo een commissie zitting hebben.
In de jaarlijkse algemene vergadering doen de commissies verslag van hun werkzaamheden in het afgelopen
verenigingsjaar.
De commissies doen het door hen uit te brengen verslag tenminste veertien dagen voor die vergadering
schriftelijk aan het bestuur kennen.

ALGEMEEN
Wijziging van het huishoudelijk reglement ka
kan
n alleen plaats hebben op een algemene vergadering die
daartoe is belegd.
Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt geacht te zijn verworpen wanneer daarop
niet tenminste de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht.
ui
Ieder lid ontvangt bij zijn toelating een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 13 oktober 1995.

