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De comparanten  hebben  verklaard  op volledige  voorlezing  van  de akte  geen  prijs te 
stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen  en van de Inhoud 
van de akte te hebben kennis genomen en met die inhoud in te stemmen. ------ Deze 
akte is beperk t voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
comparanten en vervolgens door mij,notaris.  
(volgt ondertekening) 
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DOORLOPENDE TEKST STATUTEN SCHUTTERSVERENIGING SINT HUBERTUS 
na wijziging 27 februari 2017 

 
 
Zaaknummer: 13660 
 
Naam en zetel  
Artikel 1  
1. De vereniging draagt de naam: "SCHUTTERSVERENIGING SINT HUBERTUS 

VOORHOUT".  
2.  Zij heeft haar zetel te Voorhout (gemeente Teylingen).  
Doel 
Artikel 2  
1. Het schieten op houten vogels, ter bepaling van de jaarlijkse SCHUTTERSKONING. 
2. Het behouden van het schieten op houten vogels als cultureel erfgoed, traditie en 

folklore. 
3.  Het organiseren van zaalschietactiviteiten. 
Beschermheer 
Artikel 3 
De Burgemeester van de gemeente Teylingen kan als beschermheer van de vereniging 
optreden en kan als zodanig aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen. 
Leden 
Artikel 4  
1.  De vereniging kent een ledenaantal van maximaal vijftig (50). 
2.  De vereniging kent: 
 - gewone leden,  
 - aspirant-leden, en 
 - kandidaat-leden,  alsmede  
 - ereleden. 
3. Leden, aspirant-leden en kandidaat-leden dienen tenminste vier en twintig jaar of 

ouder te zijn, bij aanmelding woonachtig te zijn in Voorhout of tenminste vijftien 
jaar in Voorhout woonachtig te zijn geweest. 

4.  Erelid is ieder die daartoe op voorstel van het bestuur door de algemene vergade-
ring wordt benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging of haar 
doelstellingen.  

5. Aspirant-leden zijn zij die door de algemene vergadering als lid zijn aangenomen 
doch in verband met het maximum aantal leden van vijftig (50) nog niet als lid toe-
gelaten kunnen worden. 

6. Kandidaat-leden zijn zij die door ten minste één lid zijn geïntroduceerd en tenmin-
ste vier schietavonden hebben bijgewoond. 

7. Waar in deze statuten of in het na te noemen - huishoudelijk - reglement zonder 
meer wordt gesproken van 'lid' respectievelijk 'leden' wordt daaronder verstaan alle 
leden, uitgezonderd kandidaat-leden.  

Lidmaatschap 
Artikel 5.  
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.  
Einde lidmaatschap 
Artikel 6.  
1. Het lidmaatschap eindigt:  
 a. door de dood van het lid.  
 b. door opzegging door het lid;  
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 c. door opzegging door de vereniging;  
 d. door ontzetting.  
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het ein-

de van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingster-
mijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, 
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

 In afwijking van het voorgaande kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaat-
schap opzeggen:  

 a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren; of     

 b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 
verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of hem is meegedeeld 
(behalve indien het betreft wijziging van geldelijke rechten en/of verplichtin-
gen). 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschie-
den tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, 
schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier 
weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

4. In afwijking van het voorgaande kan de vereniging met onmiddellijke ingang het 
lidmaatschap opzeggen indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap door 
de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer:  

 a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het lidmaat-
schap gesteld, te voldoen, of  

 b. een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of  
 c. redelijkerwijs van de vereniging niet meer gevergd kan worden het lid-

maatschap te laten voortduren.  
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder 
meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling 
door het lid van zijn jaarlijkse contributie, of wanneer een lid de vereniging op on-
redelijke wijze benadeelt.  

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste 
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene 
is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan 
bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het be-
roep is het lid geschorst.  

 Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen 
met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.  

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin 
de jaarlijkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd.  

7. Indien niet voor aanvang van de jaarlijkse Schuttersdag aan de financiële verplich-
ting is voldaan, wordt het lidmaatschap automatisch als beëindigd beschouwd. 

Geldmiddelen en boekjaar.  
Artikel 7.  
1. De inkomsten van de vereniging bestaan boven en behalve de contributies uit gif-

ten, erfstellingen, legaten en andere haar toevallende baten.  
2. De leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd ten bedrage als door de alge-

mene vergadering vast te stellen voor de onderscheiden groepen van leden bedoeld 
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in artikel 4, behoudens het hieronder bepaalde.  
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. 
4. Het boekjaar loopt van één oktober tot en met dertig september van elk jaar. 
5. Nalatenschappen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving.  
Bestuur.  
Artikel 8.  
1. Het bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De 

andere bestuurders verdelen de overige taken onderling, met dien verstande dat 
daarbij een hunner tot secretaris en een hunner tot penningmeester wordt aange-
wezen.  

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereni-
ging benoemd.  

3. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde hun functie neerleggen, mits zij 
daarvan schriftelijk aan het bestuur kennis geven.  

 Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ver-
gadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit 
de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrach-
te stemmen.  

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet bin-
nen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De 
geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene verga-
dering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. 

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Onder een jaar 
wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 
vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk onbeperkt 
herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.  
7. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  
8. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ver-

krijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen, doch niet tot het 
aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk me-
deschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid-
stelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 Een besluit tot aankoop en bezwaring van onroerende zaken behoeft vooraf de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 

Commissies. 
Artikel 9.  
Het bestuur kan zich door commissies doen bijstaan. De leden van deze commissies 
worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun taak worden ontheven door het be-
stuur, dat tevens het aantal leden van iedere commissie vaststelt. Het bestuur stelt de 
instructie van de commissies vast en geeft hun onverminderd zijn verantwoordelijkheid 
de opdrachten als het geraden zal oordelen.  
Vertegenwoordiging.  
Artikel 10. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.  
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met 
hetzij de secretaris hetzij de penningmeester, alsmede aan de secretaris en de pen-
ningmeester tezamen.  
De algemene vergadering.  
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Artikel 11.  
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen drie 

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde be-
leid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de 
vergadering voor.  

2. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van ten minste twee le-
den – de kascommissie - die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  

 Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste een maand voor 
de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen 
worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze 
stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boe-
ken en bescheiden der vereniging te geven.  

Artikel 12.  
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene 

vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oor-
deelt.  

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene 
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene verga-
dering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek bin-
nen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen als-
dan anderen dan de bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergade-
ring en het opstellen van de notulen.  

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt bij convocatie aan de stem-
gerechtigden op een termijn van ten minste veertien dagen, die van de oproeping 
en van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behande-
len onderwerpen vermeld.  

4 Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene 
vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwe-
zigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen zich 
daartegen verzet.  

Artikel 13.  
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden en de ere-

leden, alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering zijn uit-
genodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het 
besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.  

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle niet-geschorste leden. Ieder 
van hen heeft een stem. Het bestuur houdt een register bij van de leden die stem-
gerechtigd zijn. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.  

3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering 
worden gehouden.  

4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen meerderheid van de   
uitgebrachte stemmen is vereist, worden bij gewone meerderheid van stemmen ge-
nomen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de 
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tus-
sen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt 
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herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo 
nodig na tussenstemming.  

Artikel 14.  
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezig-

heid, door zijn plaatsvervanger. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding.  

2. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van 
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be-
sluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daar-
van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der 
stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrifte-
lijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. Door de nieuwe stemming ver-
vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen wor-
den in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.  

Huishoudelijk Reglement.  
Artikel 15.  
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onder-

werpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voor-
zien.  

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten.  

3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde 
in artikel 16 van overeenkomstige toepassing.  

Statutenwijziging 
Artikel 16.  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een alge-

mene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzi-
ging van de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woor-
delijk is opgenomen aan ieder lid ter beschikking stellen. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden be-
sloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.  

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is ge-
passeerd.  

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toe passing, indien ter al-
gemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit tot statu-
tenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.  

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statu-
tenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.  

Ontbindingen Vereffening.  
Artikel 17.  
1. Het bepaalde in artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.  
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 Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere 
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van 
de ontbinding lid van de vereniging waren.  

 Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 
bestuur.  

2. 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 voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in li-
quidatie'.  

3. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende 
zeven jaren na afloop van de vereffening. Overdracht van de boeken en bescheiden 
vindt plaats aan het plaatselijke casu quo streekarchief.  


