NAAM EN ZETEL:
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: “IJsclub Maaaslands IJsvermaak” en heeft haar zetel in de
gemeente Midden Delfland.
DOEL:
Artikel 2:
De vereniging stelt zich ten doel het ijsvermaak, de ijssport en in het bijzonder het
schaatsenrijden in Maasland en omgeving te bevorderen en zo aangenaam en gemakkelijk
mogelijk te maken.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het aanleggen en onderhouden van een baan, hetzij op een perceel weiland, daartoe onder
water gezet, hetzij op de Vliet of andere daarvoor geschikte plaatsen;
b. het openbaar maken van de toestand van het ijs en het aanwijzen van eventueel gevaarlijke
plaatsen;
c. het maken van tochten te vergemakkelijken, het organiseren van tochten en wedstrijden
eventueel in overleg met ander ijsverenigingen.
DUUR:
Artikel 3:
1. de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met eenendertig oktober van elk jaar.
LIDMAATSCHAP:
Artikel 4:
De vereniging kent:
a. Ereleden;
b. Leden van verdiensten;
c. Senior-leden;
d. Junior-leden.
Artikel 5
1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de
ijssport in het algemeen daartoe zijn benoemd.
2. Leden van verdiensten zijn zij, die wegens jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden
jegens de vereniging daartoe zijn benoemd.
3. Senior-leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en als lid zijn toegelaten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
4. Junior-leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en als lid zijn
toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
Artikel 6:
1. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of tenminste tien senior-leden door de algemene
vergadering benoemd.
2. Leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of tenminste tien senior-leden door
de algemene vergadering benoemd.
3. Senior- of junior-lid kan men worden door aanmelding bij he bestuur, dat over de toelating
beslist. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 7:
Een junior-lid wordt bij het bereiken van de leeftijd van zestien jaar van rechtswege senior-lid en
verkrijgt de aan de categorie van senior-leden toegekende rechten en verplichtingen met ingang
van het volgende verenigingsjaar.
Artikel 8:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door opzegging door het lid:
b. Door overlijden van het lid;
c. Door opzegging namens de vereniging;
d. Door ontzetting;
2. Opzegging door het lid van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar. Door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste oktober in het bezit van
de secretaris moet zijn.
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Indien het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het volgend verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van een lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging namens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn gemaand, op de eerste oktober niet ten volle aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden
te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap
gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaven van de reden(en).
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal
moeten worden geenomen met tenminste tee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3, boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken aan
een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden
verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
Hij, die geroyeerd is, blijft het lidmaatschap ook in de toekomst uitgesloten.

GELDMIDDELEN:
Artikel 9:
1. De inkomsten van de verenging bestaan uit contributies van de leden, subsidies, renten,
alsmede legaten, schenkingen en andere toevallige baten.
2. Ieder lid betaalt contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
BESTUUR:
Artikel 10:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste negen personen, die de functie zullen vervullen van
onderscheidenlijk:
a. voorzitter;
b. secretaris;
c. penningmeester;
d. vice-voorzitter;
e. commissaris van materiaal;
f. baancommissaris;
g. en drie of meer gewone bestuursleden.
De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
2. Het bestuur en in het bijzonder de voorzitter worden gekozen op een algemene
ledenvergadering uit en door de senior-leden.
3. De algemeen vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Volgens een door het bestuur op te maken rooster treden jaarlijks drie bestuursleden af; de
aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
5. De werkzaamheden en het rooster van aftreden kunnen bij huishoudelijk reglement worden
vastgesteld.
6. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als tenminste twee bestuursleden dit
nodig achten.
Artikel 11:

De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging in- en buiten
rechte. Zij kunnen daartoe ieder door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
Voor het beschikken over saldi bij banken is de handtekening van de penningmeester voldoende.
Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van
onroerende goederen behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12:
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in
het afgelopen jaar gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo
laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar
bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige laten bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle doorhaar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de verenging te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden van de verenging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekeningen
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde
bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen één maand na de benoeming
brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook
dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen
welke haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 13:
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een
termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden
schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk
met opgaven van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
algemene vergadering, indien daartoe alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het
verzoek tot bijeenroeping binnen veertiendagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen,
geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelfs tot die bijeenroeping kunnen overgaan
op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
Artikel 14:
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Uitsluitend aan de senior-leden komt
het recht toe te stemmen over personen en zaken. Ereleden en junior-leden hebben ten
aanzien van zaken een adviserende stem.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid.
2. Een eenstemmig besluit van aal e tot stemmen bevoegde leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclematie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. Over alle voostellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid
van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste
aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede

stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die
tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de
naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming iet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Artikel 15:
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal
één van de andere bestuursleden de vergadering leiden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door
de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN STEMRECHT:
Artikel 16:
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels
omtrent het lidmaatschap, de hoogte van de contributies, de werkzaamheden van het
bestuur, der vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en
gebruik van de eigendommen van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de
regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten of met
bepalingen van de wet, tenzij afwijking door wet of deze statuten wordt toegestaan.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN:
Artikel 17:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen na een besluit van de algemene vergadering, waartoe
werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanig vergadering met ten minste
veertien dagen zijn.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van het voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van de
vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is
(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering
met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 18:
Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle tot stemmen
bevoegde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt aangenomen.
Artikel 19:
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde staten
neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker
gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
Artikel 20:
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meerdere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING:
Artikel 21:
1. Behoudens het bepaalde in artikel 30 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met
ten minste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreken van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende,, ten minste acht
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid
van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien daten
bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de verenging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de vereniging “IJsclub Maaslands IJsvermaak”, gevestigd te Maasland

LIDMAATSCHAP.
Artikel 1
De aan het senior-lidmaatschap verbonden rechten, alsmede de rechten van junior-leden, kunnen
door het bestuur voor een tijdvak van ten hoogste drie maanden geheel of gedeeltelijk worden
ontzegd aan heb, die zich bij herhaling schuldig maken aan misdragingen.
Artikel 2
Ontzetting uit het lidmaatschap als senior-lid of junior-lid kan plaats hebben ten aanzien van
leden, die nadat op hen de in het vorige artikel genoemde maatregel is toegepast, voortgaan zich
schuldig te maken aan enige misdraging, en/of door hun woorden of gedragingen de goede naam
van de vereniging schaden of, nadat de tegen hen uitgesproken ontzegging is geëindigd, zich
andermaal aan misdragingen schuldig maken.
Artikel 3
De matregelen in artikel 2 genoemd doen de verplichtingen tegens de vereniging onverminderd
voortduren. De ontzetting uit het lidmaatschap doet alle na die ontzetting ontstane verplichtingen
vervallen; reeds vóór de ontzetting verschuldigde gelden zijn terstond opvorderbaar.
GELDMIDDLEN
ARTIKEL 4
Ereleden betalen geen contributie.
Voor senior-leden bedraagt de contributie € en voor junio-leden € per jaar.
Ingeval van toetreding na de eerste juni van enig kalenderjaar kunnen de genoemde bedragen
voor dat jaar tot de helft worden verminderd.
BESTUUR
Artikel 5.
Behalve uit een voorzitter, secretaris en penningmeester (of secretaris-penningmeester) bestaat
het bestuur uit een vice-voorzitter, tevens hoofdcommissaris, een commissaris van materiaal, een
baancommissaris en drie of meer gewone bestuursleden.
De bevoegdheden en verplichtingen van de bestuursleden worden met inachtneming van de
statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
Artikel 6
Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, een bedrag of waarde
van éénduizend euro te boven gaande, worden door geen van de bestuursleden verricht dan na
daartoe door het bestuur of de meerderheid daarvan verleende toestemming.

VERGADERINGEN
Artikel 7
Binnen drie maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene ledenvergadering
worden gehouden. In deze ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit van zijn
werkzaamheden, over de gelmiddelen van de vereniging en over haar lotgevallen in het afgelopen
verenigingsjaar, waarna de commissie, bedoeld in artikel 12 van de statuten, verslag uitbrengt
over het door haar ingestelde onderzoek.
Artikel 8
Het bestuur is bevoegd te allen tijde, en is verplicht op schriftelijk behoorlijk gemotiveerd verzoek
van tenminste de helft van de stemgerechtigde leden binnen dertig dagen nadat zodanig verzoek
de secretaris heeft bereikt, een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen.
Blijft het bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen, dan zijn de
verzoekers bevoegd zelf de bedoelde vergadering te beleggen.
Artikel 9
Tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering worden alle leden ten minste acht dagen
tevoren schriftelijk opgeroepen, met de mededeling van plaats en uur van de vergadering,
alsmede van de te behandelen onderwerpen.
Artikel 10
Op de algemene ledenvergadering kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op voorstel
van het bestuur mede in behandeling worden genomen en beslist, indien tenminste drie/vierde
van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daar voor verklaren.
Artikel 11
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover de
statuten of dit reglement niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel te zijn
verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het
lot.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over te verkiezen personen schriftelijk, bij gesloten
briefjes.
Blanco stemmen zijn van onwaarde.
DIVERSEN
Artikel 12.
Ieder van de leden is aansprakelijk voor door hem aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade.
Artikel 13
Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden of demonstraties uit te schrijven en de
vereniging te doen inschrijven als deelnemer aan door andere personen of verenigingen
georganiseerde wedstrijden of demonstraties.
Daarbij eventueel behaalde prijzen of premies worden het eigendom van de vereniging en komen
de vereniging ten goede.
Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van twee december negentienhonderd
zesenzeventig

