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1 Naam en zetel 

Artikel 1: 

De vereniging draagt de naam: R.K.S.V. Ulysses. 

Zij is gevestigd te Megen, gemeente Oss. 

 

2 Duur 

Artikel 2: 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

3 Doel 

Artikel 3: 

De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het voetbalspel en eventueel andere takken 

van sport. 

 

4 Middelen 

Artikel 4: 

De vereniging probeert dit doel te bereiken door het houden van trainingen en het spelen van wedstrijden 

langs wettige weg en door andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

5 Leden 

Artikel 5: 

De vereniging bestaat uit: 

1. Ereleden; 

2. Leden van verdienste; 

3. Werkende leden, onderverdeeld in: 

a. Gewone werkende leden; 

b. Junioren; 

c. Pupillen; 

d. Buitenleden; 

4. Ondersteunende leden 

 

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt. 

 

Werkende leden zijn zij, die jaarlijks een bij het Huishoudelijk Reglement vastgestelde contributie betalen en 

die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden deel te nemen of enige functie in de vereniging te bekleden.  

Gewone werkende leden zijn zij, die vóór 1 januari van het lopende seizoen achttien jaar of ouder zijn. 

 

Junioren zijn zij, die de leeftijd van twaalf jaar of ouder hebben, maar die de leeftijd van gewone werkende 

leden nog niet hebben bereikt. 

 



Pupillen zijn zij, die in het lopende seizoen de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. 

 

Buitenleden zijn zij, die niet zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente, waar de vereniging 

is gevestigd of van een daaraan grenzende gemeente. 

 

Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend financieel steunen. 

 

6 Verkrijging van het lidmaatschap 

Artikel 6: 

1. Het werkend lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur. Dit besluit 

wordt genomen op een schriftelijk verzoek van betrokkene aan het bestuur. Dit is verder geregeld in 

het Huishoudelijk Reglement.  

 

Minderjarigen hebben bij het aanvragen van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening 

nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke 

Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en 

Reglementen van de KNVB. Het bestuur is bevoegd aan de KNVB alle gevraagde inlichtingen be-

treffende de leden te verstrekken. 

 

2. Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stem-

gerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

geldige stemmen als zodanig benoemd. 

 

3. Ondersteunend lid kan men worden door aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. 

 

7 Beëindiging van het lidmaatschap 

Artikel 7: 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 

a. Schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris (of aan diegene die op dat moment de le-

denadministratie beheert) met inachtneming van een termijn voor het verstrijken van het vereni-

gingsjaar; 

b. Schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; 

c. Het overlijden van het lid; 

d. Ontzetting van het lid; 

e. Beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB. 

 

2. Ontzetting kan worden uitgesproken tegen een lid, dat in strijd handelt met de Statuten, het Huis-

houdelijk Reglement of besluiten van de vereniging of op onredelijke wijze de vereniging benadeelt. 

 

3. Opzegging namens de vereniging kan gebeuren: 



 

a. Wegens het niet, of niet tijdig betalen van de contributie; 

b. Wegens het feit dat het lid niet aan de eisen van het lidmaatschap heeft voldaan en de omstan-

digheid dat redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

 

4. Ontzetting en opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 3 door het bestuur, dient te worden bekrachtigd 

door de Algemene Vergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

8 Geldmiddelen 

Artikel 8: 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. Contributie van gewone werkende leden, junioren, pupillen en buitenleden; 

b. Contributie van ondersteunende leden; 

c. Ontvangsten uit wedstrijden; 

d. Eventuele verkrijgingen als gevolg van erfstellingen, legaten, schenkingen, entreegelden en an-

dere baten. 

 

2. De in artikel 8 lid 1 genoemde leden betalen een contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld 

in het Huishoudelijk Reglement. 

 

9 Bestuur 

Artikel 9: 

1. Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Vergadering uit leden benoemd. Het bestuur 

bestaat uit tenminste zeven meerderjarige leden en is met de leiding van de zaken, betreffende de 

vereniging, belast. 

2. De wijze van samenstelling, verkiezing en aftreden wordt verder in het Huishoudelijk Reglement ge-

regeld. 

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan één of meerdere leden (in 

een bepaald geval) met de vertegenwoordiging belasten. Als tegenover derden van een door of na-

mens de vereniging genomen besluit dient te blijken, is daartoe de handtekening van de voorzitter of 

secretaris of van hun plaatsvervanger voldoende. 

4. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aan-

wezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der gel-

dig uitgebrachte stemmen. 

5. Het bestuur is verplicht de vereniging in te schrijven in een openbaar register, gehouden door de 

Kamer van Koophandel (KvK), binnen welk gebied de vereniging haar woonplaats heeft. 

6. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 

van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. 

7. De vereniging is bevoegd collectieve verzekeringen af te sluiten. 

 



10 Huishoudelijk Reglement 

Artikel 10: 

1. De Algemene Vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven betreffende onder-

werpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Het mag geen bepalingen bevatten die in 

strijd zijn met deze Statuten of de wet. 

2. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene 

Vergadering; ze treden in werking met ingang van de dag die volgt op die van de aanneming door de 

Algemene Vergadering 

 

11 Verenigingsjaar 

Artikel 11: 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli, het jaar daarop volgend. 

 

12 Vergaderingen 

Artikel 12: 

1. De vergaderingen worden verdeeld in: 

a. Algemene Vergaderingen; 

b. Bestuursvergaderingen; 

c. Andere Vergaderingen; 

Een en ander, voorzover in deze Statuten niet bepaald, bij Huishoudelijk Reglement te regelen. 

 

2. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo vaak als het dit wenselijk acht, of wanneer 

het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is. 

 

3. Ieder jaar wordt tenminste één Algemene Vergadering gehouden. De termijn van de oproeping be-

draagt tenminste veertien dagen. 

 

4. Een Algemene Vergadering is alleen tot besluiten bevoegd, indien de aanwezige leden de presentie-

lijst hebben getekend en de hele vergadering hebben bijgewoond.  

 

5. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

een/tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering, is het bestuur verplicht tot het 

bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn niet langer dan vier weken, met opgave 

van de te behandelen onderwerpen. 

 

6. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven zodanig dat de vergade-

ring binnen vier weken na dit verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroe-

ping overgaan op de wijze of advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd 

is, veelgelezen dagblad.  

De kosten van een vergadering als in dit lid bedoeld en die van haar oproeping komen ten laste van 

de vereniging. 



 

13 Jaarverslag; rekening en verantwoording 

Artikel 13: 

Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijn 

jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn 

in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en ver-

antwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

 

14 Stemmingen 

Artikel 14: 

Stemgerechtigd zijn de werkende leden. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens werkend lid zijn, 

hebben een adviserende stem. 

 

Tenzij in deze Statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten van de Algemene Ver-

gadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Over zaken wordt mondeling of bij handopsteking gestemd. Indien bij stemming over de stemmen staken 

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

 

Over personen wordt schriftelijk met ongetekende stembiljetten gestemd. 

Voor de schriftelijke stemming in een ledenvergadering wordt door de voorzitter een stembureau benoemd, 

bestaande uit drie leden, die belast worden met de vaststelling van het stemresultaat. Ondertekende en niet 

behoorlijk ingevulde stembiljetten worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen. 

 

Bij stemmen over kandidaten worden er zoveel stemmingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. 

 

Indien over kandidaten moet worden gestemd en bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid 

der uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandida-

ten, die bij de eerste stemming de meeste en de op één na meeste stemmen hebben gekregen. 

Komen er door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee kandidaten in aanmerking, dan 

komen deze allen in herstemming. 

Bij een dergelijke herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de 

stemmen staken, beslist het lot. 

 

15 Wijzigen van de Statuten 

Artikel 15: 

1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van een Algemene Vergadering, 

met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waar-

toe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijzing van de Statuten zal worden voorgesteld. De 



termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen. De wijzi-

gingen treden niet in werking dan nadat zij zijn vastgelegd in een notariële akte. 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering van een voorstel tot Statutenwijziging hebben ge-

daan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot Statutenwijziging met algemene stemmen 

wordt genomen.  

 

16 Ontbinding 

Artikel 16: 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan alleen een Alge-

mene Vergadering, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, besluiten tot het ontbinden van de ver-

eniging met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

 

Het in het voorgaande artikel bepaalde betreffende de wijze van oproeping is eveneens op dit artikel 

van toepassing 

 

2. Bij ontbinding van de vereniging wordt met een eventueel batig saldo en met haar overige bezittin-

gen gehandeld volgens besluit van de Algemene Vergadering, met inachtneming van de voorschrif-

ten van het Burgerlijk Wetboek.  

 


