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Statuten Sportvereniging Christofoor 

Artikel 1: Naam en Zetel 
�

De vereniging draagt de naam: OMNI Sportvereniging Christofoor. 

Zij is gevestigd te Zwanenburg, verder in deze statuten aangeduid als: “vereniging”. 

 

Artikel 2: Duur 
�

De vereniging is opgericht op twintig april negentienhonderd vier en dertig en duurt 
voor onbepaalde tijd voort. 

 

Artikel 3: Doel 
�

De vereniging stelt zich ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van aerobics, 
badminton, basketbal, judo, sport-extra, volleybal en eventueel andere vormen van 
sport en spel. 

In het kader van deze beoefening zal zij haar leden vormen en begeleiden, hun 
belangen behartigen en in de vereniging een dusdanig klimaat scheppen, dat een 
bijdrage wordt geleverd tot harmonische mensvorming. 

  

Artikel 4: Middelen 
�

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van trainingen, het geven 
van lessen en eventueel het deelnemen aan wedstrijden, het lidmaatschap van de 
betreffende bonden en voorts door andere wettige middelen welke voor dit doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Artikel 5: Leden 
�

De vereniging bestaat uit: 

 -Werkende leden, onderverdeeld in gewone werkende leden en junioren 

 -Ondersteunende leden 

 -Leden van verdienste en 

 -Ereleden, waarvan nadere omschrijving in het huishoudelijk reglement 
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Statuten Sportvereniging Christofoor 

Artikel 6: Lid worden 
�

Het lidmaatschap vangt aan door officiële inschrijving in het leden register van de 
vereniging. De aangeslotene zal, waar dit bij de vereniging gebruikelijk is, tevens lid 
worden van de betreffende bond en verplicht zich tevens te onderwerpen aan de 
statuten en reglementen van die bond. Het bestuur is bevoegd aan de diverse 
bonden alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken. 

 

Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap 
�

 -Schriftelijke opzegging door het lid 

 -Overlijden van het lid 

 -Royement wegens wanbetaling 

 -Royement wegens wangedrag 

 

Artikel 8: Geldmiddelen 
�

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 -Contributies van de leden 

 -Subsidies 

 -Schenkingen 

 -Sponsors 

 -Boetes en toevallige baten 

 

Artikel 9: Bestuur 
�

Het bestuur wordt gekozen in de algemene leden vergadering en bestaat uit 
tenminste 3 meerderjarige personen, hetwelk met de leiding van de zaken, 
betreffende de vereniging is belast. 
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Statuten Sportvereniging Christofoor 

Artikel 10: Vertegenwoordiging 
�

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan een of 
meer zijner leden tijdelijk met de vertegenwoordiging belasten. Indien tegenover 
derden van een door of namens de vereniging genomen besluit dient te blijken, is 
daartoe de handtekening van de voorzitter en de secretaris of van hun respectieve 
plaatsvervanger voldoende. 

 

Artikel 11: Vergaderingen 
�

De vergaderingen worden verdeeld in: 

 -Algemene leden vergadering 

 -Bestuursvergaderingen 

 -Andere vergaderingen 

Een en ander nader te regelen bij Huishoudelijk reglement. Jaarlijks wordt tenminste 
een Algemene vergadering gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over de 
toestand van de vereniging. 

Artikel 12: Verenigingsjaar 
�

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende 
kalenderjaar. 

 

Artikel 13: Huishoudelijk Reglement 
�

Er bestaat een huishoudelijk reglement, waarin de werkzaamheden van de 
bestuursleden, het beheer van gelden en bezittingen en verdere aangelegenheden 
worden omschreven. Het huishoudelijk reglement mag niets bevatten wat in strijd is 
met deze statuten. 

 

Artikel 14: Wijzigingen 
�

Wijzigingen van deze statuten kunnen alleen plaatsvinden op voorstel van het 
bestuur, krachtens een besluit van de algemene leden vergaderingen, genomen met 
ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. 
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Statuten Sportvereniging Christofoor 

Artikel 15: Ontbinding 
�

Alleen een algemene leden vergadering, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen 
kan besluiten tot het ontbinden van de vereniging, met tenminste 2/3 van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 
�

De vereniging kan, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, nimmer 
aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere leden tijdens enig verenigings 
verband door ongeval, onverschillig van welke aard ook, wordt getroffen, evenmin 
voor beschadigingen of verlies van eigendommen van de leden. 

 

Artikel 17: Slot bepaling 
�

In gevallen waarin over de uitleg van deze statuten twijfels bestaan, zo mede in 
gevallen waarin zij niet voorzien, wordt door het bestuur beslist. 
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