
HUISHOUDELÏJK REGI,EMENT

CRÏCKET CLUB GROENENDAAL

Lidmaatschap

Art ikel  1 -  De aan het werkend. of  ondersteunend l idmaatschap

"1s'm. iuaatschapverbond.enrechtenokunnendoorhetbestuur voor een t i jdvak van ten hoogste dr ie maandeF geheel-  of
gedeel- te l i jk  worden ontzegd aan hen, die z ich bi j  herhal ing
schuldig maken aan overtreding van de bepal ingen'  in cf  krachtens
di t  reglenent vastgesteld.

Art ikel  2 -  Verval lenverklar in-g van het l idn-aats"!"p. (royement)

als weiÈénd of  ondersteunend l id alsmede erel id kan plaats hebben
t,,.;:) ê.àyLzien van 1'.:i i.Cn:

1.  d ie,  na daartoe per aangetekend schr i jven bi j  hertral ing te
zi jn aangenaand, op de eerste december niet  ten vol le aan hun
geldel i jke verpl icht ingen hebben voldaan, voorzover deze v66r
15 september van hetzel fde jaar z i jn ontstaan; in di t  geval  geschiedt
de verval- lenverklar ing van de l idmaatschap door het bestuur;

2.  d ie,  nadat op hen de in art ikel  l  genoemd.e maatfegel  is
toegepast,  voortgaan zich schuldig te maken aan enige overtre-
ding als daar bepaald,  door hun woorden of  gedragingen de goede
naam der vereniging schaden, of ,  nadat de tegen hen ui tgesprolcen
ontzegging is g9ëinaigO, andermaal zLdn aan overtredÍng als in
art ikel  1 genoemd schuldig rnaken; in di t  geval  geschiedt de
verval lenverklar ing van het l idm.aatschap d.oor een beslui t  van de
a, lgemene ledenvergader ing net 2/3 van de geldÍg ui tgebrachte
stemnen "

Art ikel  3 -  De rnaatregelen genoemd in art ikel  1 doen de ver-
pl icËt ingedJegens de vereniging onverminderd voortduren.

De verval lenverklar ing van het l idmaatschap doet aI le na die
verval lenverkl-ar ing ontstane verpl icht ingen verval fen"

Reeds vóór de verval lenverklar ing verschuldigde gelden zi jn
terstond invord.erbaar "

Introduct ie

Art ikel  4 -  Gewone werkende
vqreniging zj-7n,,  zt- jn gerecht igd
steunen.

leden die tenminste 1 jaar l - id van de
een l- idmaatschapsaanvrage te onder-

Art ikel  5 -  BLnnen een termi jn van 1 maand nadat een l idmaat-
schapsaanvïage bi j  het  bestuur zal  z i jn ingediend, wordt  door
het bestuur aan de betrokkene ber icht  gegeven betref fende zí jn
al  of  n iet  aanneming a1s l id der vereniging"

Geldmiddel-en

Art ikel  6 *  De contr ibut ie voor d.e werkende leden en d.e bi jdrage
van de cnderbteunende leden wordt vastgesteld door de algemene
]edenvergader ing "
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Bestuur

Ar,t i l .cel  7 -  Het bestuur bestaat in Íeder geval  u i t  voorzí t1 'er ,
secretar is en penningmeester.

rndien di t  nodig bl i jk t  voor een ju iste ui toefening van zi jn
taak kan het bestuur ui tgebreid worden tot  ten hoogste 9 leden.

De algemene ledenvergader ing bepaal t  met j -nachtneming van het
ver ige l id het aantal  bestuursleden:

Ar ' ! i .kel-  B -  De bevoegdheden en verpl icht ingen van ieder der
leden van het bestuur worden rnet inachtneming van de bepal ingen
van de statuten en van di t  reglement door het bestuur vàstgesteld.

+t t i t<?l  9 -  Handel ingen, welke aan d.e vereniging geldel i jke
verpl icht ingen opleggen, het bedrag van Í  5oo,-  te boven gaand.e,
worden door geen der bestuursleden verr j -cht  dan na daartoá door
de'  voorzi t ter  ver leende toestemming"

A,*+ke1_19. -  Het bestuur kan zich doen bi jstaan door áón of
neer ui t  de leden gevormde commissie(s).

Art ikel  11 -  Na het einde van el-k verenigingsjaar,
van á' i@f*u lecienvergacier ing, t reeci t  rret  Ëeslur]r  i -n
af ;  af t redende bestuursleden zi jn terstond herkiesbaar.

Níeuwe bestuursleden worden door die vergad.er ing benoemd ui t
een voordracht,  op te maken door het af t redend.e bestuur.

Tegencandidaten vool  bestqursfunct ies kunnen door elk s lemge-
recht igd l id van de vereniging worden voorged,ragen, mits zulk àen
voorstel-  wordt  ondersteund door ten minste t ien and.ere stemgerech-
t igde leden"

Verenigiqsp jaar

Al t ikel  
- ' l f  

-  Het verenigingsjaar loopt van ' l  januarí  tot  en met
31 decernber van el-k jaar"

Vergader ingen

Art ikel  14 -  Binnen vier maanden na het eínde van ieder ver-
. 

-F-.:F
enigings ja.ar zàl  een argemene ledenvergade:: ing worden gehouden.

rn deze vevgader ing brengt het bestuur versrag ui t  over z i jn
werkzaamheden, regt rekening en verantwoording af  over de getd-
4Íddelen der vereniging'  voor 'wat betref t  het  afgelopen veienigings-
jaar,  waarna de commissie bedoerd in het volgend art ikel  versrag
pi tbrengt over het door haar ingestelde ond.erzoek"

4'-r ! , i ,kel  t5 -  ïn de in het,vor ig art ikel  bedoelde vergader ing
wordt een commissie van dr ie Leden benoemd tot  het  onderzoek van
de rekening en verantwoording over het lopende verenigingsjaar en
ovgr de geldel i jke_omstandigheden der vereniging. De benoeming van
de commissie geschiedt door de vergader ing op vóordracht van Ëet
Bestuur.

ten t i jde
zÍ jn geheel
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Art ikel  t6 -  l iet  bestuur is bevoegd te al len t i jde,  en is
verpÏÏ i l f r lGchri f tel i jk behoorl i jk gemotiveerd verzoek van ten-
minste t ien stemgerecht igde leden binnen dert ig dagen nadat zo-
danig verzoek de secretar is heeft  bereikt ,  een bui tengewone alge-
nt ; : 'ë ledenvergader ing bi jeen te roepen" Bl iJf t  het  bestuur in ge-
breke ,  b innen de bedoel-de termi jn aan het verzoek te voldoen, dan
zi jn de verzoekers bevoegd zel f  de bedoelde vergader ing te be1eggen"

Art ikg, t  17 -  Tot het bi jwonen van een algernene ledenvergader ing
worden al le leden tenminste acht dagen tevoren sehr i f teLi ik opge-
roepen net mededel ing van pl-aats en uur der vergader ing, alsmede
van de te behandel-en onderwerpen.

In spoedeisende geval len ter  beoordel ing van het bestuur kan
de in het vor ig 1id bepaalde termi jn tot  twee dagen worden terug-
gebracht "

Art ikel  18 -  Op de algemene vergader ingen kunnen niet  op de
agenff i6.eond.erwerpenopVoorste] .vanhetbestuurmed'ein
behandel ing worden genomen indíen tenminste twee derde van de
aanwezi6ie stemgerecht igde leden zich daarvoor verklaren"

Art Íkel-  19 -  0ver aI le voorstel len betref fende zaken wordt
besl ist  b i j  meerderheid van stemmen, voorzover de statuten of  d i t
reglement niet  anders bepalen.

Over onderwerpen als bedoeld in art ikel  tB kan slechts worden
besl Íst  indien een vierde van het aantal  stemgerecht igde leden ter
vergader ing aanwezig is.

Bi j  staking van stemmen wordt het voorstel  geacht te z i jn ver-
worBen "

Bi j  stemmiug over personen is hi j  gekozen, die de volstrekte
meefderheid der ui tgebrachte geldigde stemmen op zich heeft  ver-
enigd "

ïndien niemand die meerderheid heeft  verkregen, wordt  een
tweede stemmingphouden tussen de twee personen, die het grootste
aantal  der ui tgebrachte stemmen hebben verkregen en is hi j  gekozen'
die bi j  d ie tweede stemming de meerderheid der ui tgebrachte stemmen
op zich heeft  verenigd.

Indien bi j  d ie tweede stemming de stemmen staken, besl ist  het
lot ,

Stemming geschiedt mondel ing;  indien de voorzi t ter  zulks be-
s1ist , ,  zaL stemming over te verkiezen personen schr i f te l i ik  b i i
gesloten br ief  jes plaatsvinden"

Wedstr i  iden

Art ikel  20 -  Pr i jzen door leden, die de vereniging vertegen-

'oo"ï Ï f f iaa1d.,word.enheteigend.omvand.evereniging,tenzÍ jbedoelde pr i jzen een str ikt  persoonl i jk  karakter dragen-
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Kl-eding en Vlag

'  Art íke1 21 -  l ,eden, die in een verenigingse" f ta l  deel_nemen
aan' .@' 'moetengek1eedzi jn inwitshir t ,wi t tebroek
(eventueel  wi t te rok waar het dames- leden betref t ) ,  wi t te sokken
en wit te schoenen. Indien een trui  wordt  gedragen disnt  deze even-
eens wit  te z i jn,  eventueel  voorzien van enige smal le (bi5 voorkeur
groen) gekleurde banen

De pet van de vereniging heeft  een groene kleur"

Art ikel  22 -  De vlag der vereniging is samengestel-d ui t  dr ie
- . -=._gel i jke l iggende banen, onderscheidenl i jk  groen, wi t  en groen

gekleurd met dr ie,  d iagonaal  in een Sroen schi ld geplaatste,  nar-
renkappen in de wit te baan"

22 maart 1979

\



Bijvoegsel van de Nedellandse Staatscourant van

dinsdag 26 sePtember 1967' nr' 18?"

Nr, 1049

V ER E N I G I N G : Crickct Club Groenendaal'

te 's-Gravenhage

Ï.[aam en zetel

Artikel L' De vereniging draagt de naam van: Cricket Club Groenen-

daal.
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage"

Duur

Artikel 2' De vereniging is aangegaarl voor de tijd van 29 jaren en

11 maanden, te rekenen van 1 juli 196?'

Doel

Artikel 3. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het be-

vorderen van het cricketspel en aanverwante takken van sPort'

Middelen

ArtikeX 4" De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden

van oefeningen en het ,p*i"n oun wedstrijden en voorts door andere

*"ttig* midïelen, welke aan het doel bevorderliik kunnen zijn"

. 
Leden

Artikel 5" De vereniging bestaat uit:

a" werkende leden, ánderverdeeld in gewone werkende Leden' en

juniores;

b. ondersteuneude treden;

c" creleden.
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Werkende leden (gewone werkende leden en juniores) ziin zíi' díe

j""rfijt, een bij het huishoudeliik reglement vastgestelde contributie

betalen en die gerechtigd zijn aan oefeningen.en wedstrijden deel te

nemen of enige functie in de vereniging te bekleden"

Gewone werkende leden zijn zii" díe vóór 1 mei van het lopende

seizoen 18 jaar of ouder zÍjn'

luniore, ziin zíi, die de leeftijd van gewone werkende leden nog

niet hebben bereikt"

Het werkende lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot

to"t"ting, door het bestuur genomen oP een schriftelijke door 2 gewo-

ne werkende leden met hun handtekening ondersteunde aanvrage"

een en ander nader geregeld in het huÍshoudelijk reglement"

Minderjarigen treUleólj aanvrage van het lidmaatschap van de

""r"ntg*g 
de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger

nodig"
ondersreunende leden ziln zii" die de vereniging uitsluitend gel-

deLijk steunen en als zodanigdoor het bestutu zijn toegelaten'

Ereleden ziin zíi" die zicil jegens de vereniging bijzonder verdien-

stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur 'of 
van ten

minste 10 stemgerechtigde llden door de algemene vergadering als

zodanig zijn benoemc'

stenigerechtigd zijn de gewone werkende leden; ereleden' die niet

tevens i"*oon werkend lid zijn' hebben een advÍserende stem"

Artikel 6" Door verkijging van het lidmaatschap van de vereniging

wordr men tevens lid oanieknninklijke Nederlandsche cricketbond"

De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en regtre-

menten van de K" N" C " B "
Het bestuur is bevoegd aan de K' N"C"B" alle gevraagde inlichtingen

omtrent de i'eden te verstrekken"

Artikel ?' Het lidmaatschap eindigt door:

a" scfuiftelijk opzeggen aan de secrctaris' rret inaehtneming vau een

termijn van één maarid-vóór het verstrijken van het verenigingsjaar;

b" overLijden;
c, royement door het bestuur wegens wanbetaling;

d" royement wegens waugedrag' zo in al's buiten de vereniging' door
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de algemene vergadering meÏ 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen'

""n "n 
ander nader bij huishoudelijk reglement te regelen'

Geldmiddelen

Artikel 8" De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. conuÍbutie van gewone werkende leden en juniores;

b. contributie van ondersteunende leden;

c. ontvangsten uit wedstrijden;

d" andere inkomsten"

Bestuur

Ardkel g.Jaarlijk wordt uit en door de stemgerechtigde leden van

de vereniging een bestuur gekozen van ten minste 3 en ten hoogste 9

leden, die meerderjarÍg moeten ziju, hetwelk met de leiding van de

zaken betreffende de vereniging is belast"

De wijze van samensrelling, verkÍezíngen aftreden wordt nader bij

huishoudelijk reglement geregeld "

Art ikel l0"Hetbestuurvertegenwoordi$devereniginginenbui ten
rechten"

Hetkanéénofmeerzi jner ledent i jdel i jkmetdevertegenwoordiging
belasten"

Ontbinding

Artikel 11. Tot ontbinding vau de vereniging kannietdanineenalgeme-

nevergaderÍngmettenminsteS/4deruítgebrachtegexdigestemmenworden
besloten" De vergadering, welke tot het ontbinden besluit,bepaalttevens

de wijze van afwikkeling, rnet inachmeming van het bepaal'de in art"" t'l 02

B. W " Een batig satdo wordt geLijkelijk onder de sterngerechtigde leden ver -

deeld.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd' 13 juli 196? nr' 1u"

Mij bekend,
De Minister van JustÍtie,
Namens de Minister:
Het hoofd van de Hoofdafdel'ing Privaatrecht,

Th" v. Sasse v" Ysselt.


