Heden drieëntwintig april negentienhonderdtachtig, verschenen voor mij,
meester Hendrik Petrus Meindert Krans, notaris ter standplaats Haarlem:
1. de heer Cornelis Jacobus Rusman, automatiseringsdeskundige, geboren te
Heemstede op eenentwintig april negentienhonderdvijftig, ongehuwd, wonende te Hoofddorp, Skagerrak 63;
2. de heer Willem Hendrik van Eck, direkteur, geboren te Leerdam, tien
september negentienhonderdtweeënvijftig, gehuwd met mevrouw L.M.
Gerrits, wonende te IJmuiden, Iepenstraat 13.
De comparanten, respektievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de vereniging: "Rugby Football Club Haarlem", gevestigd te Haarlem,
Voor het verrichten van na te melden handelingen aangewezen in de
bestuursvergadering (tevens oprichtingsvergadering), gehouden te Haarlem,
één april negentienhonderdtachtig,
Waarvan een notulenuittreksel aan deze akte zal worden gehecht, verklaarden:
1. De vereniging: "Rugby Football Club Haarlem" voormeld, is opgericht op
één april negentienhonderdtachtig te Haarlem.
2. In gemelde oprichtingsvergadering zijn de statuten overeenkomstig na
te melden tekst vastgesteld.
3. Op deze statuten is goedkeuring aangevraagd van de Nederlandse Rugby
Bond, welke goedkeuring is verleend per achttien april negentienhonderdtahtig waarvan blijkt uit aangehecht schrijven.
De comparanten verklaarden vervolgens de vastgestelde en goedgekeurde statuten in een notariële akte te willen laten opnemen, waartoe zij verklaren
dat zij luiden als volgt:
S T A T U T E N
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1.1. De vereniging draagt de nam "Rugby Football Club Haarlem, bij verkorting ook wel genoemd: "R.F.C. Haarlem:.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.
1.2. De vereniging is opgericht op één april negentienhonderdtachtig.
1.3. zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
1.4. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met
eenendertig december, het verenigingsjaar loopt van één juni tot
en met eenendertig mei.
Artikel 2.
2.1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de
rugby-sport, en de sport in het algemeen.
2.2. De vereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:
a. het aansluiten bij de Nederlandse Rugby Bond; hierna te
noemen de "de Bond".
b. deel te nemen aan de door de Bond goedgekeurde competities en
andere wedstrijden, alsmede zelf rugby-wedstrijden of evenementen op het gebied van de rugby-sport te organiseren.
c. het organiseren van lezingen, excursies, opleidingen, cursussen en demonstraties, de rugby-sport betreffende.
d. het uitgeven van geschriften;
e. alle andere wettelijke middelen en aktiviteiten die aan het
doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3.
LIDMAATSCHAP
3.1. De vereniging bestaat uit:
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a. gewone leden, onderverdeeld in senior, junior en buiten
leden;
b. ereleden;
c. ondersteunende leden.
3.2. Leden in de zin der wet zijn die ereleden en gewone leden die op één
januari van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder
zijn.
Alle leden niet in de zin der wet hebben dezelfde rechten en
plichten, met dien verstande, dat zij het stemrecht als bedoeld
in artikel 38 Boek 2 van het Burgelijk Wetboek missen.
Artikel 4.
4.1. Seniorenleden zijn die gewone leden, die op één januari van het
lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.
4.2. Juniorleden zijn die gewone leden, die op één januari van het lopende
verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar.
4.3. Buitenleden zijn die seniorleden, die op grond van bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, niet in
staat zijn ten volle aan het verenigingsleven deel te nemen, zij
kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerde kontributie,
vast te stellen door het bestuur.
Artikel 5.
5.1. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van
tenminste vijf gewone leden door de algemene vergadering als
zodanig zijn benoemd. Zij hebben alle rechten en plichten van
gewone leden, maar zijn vrijgesteld van het betalen van
kontributie.
5.2.
Ondersteunende leden-donateurs zijn zij, die de vereniging met
een jaarlijkse bijdrage steunen.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties.
Artikel 6.
6.1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden.
6.2. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd kan de betrokkene binnen
dertig dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. Het
bestuur doet hiervan mededeling op de eerstvolgende algemene vergadering.
6.3. De kandidaten voor het lidmaatschap moeten, alvorens definitief als
lid van de vereniging te worden aangenomen, een proeftijd
doorlopen, waarvan de duur bij huishoudelijk reglement wordt bepaald.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
7.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden of -indien het een ondersteunend lid betreft dat rechtspersoon is- de ontbinding van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
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7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

der vereniging handelt of de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging
geschiedt schriftelijk aan de sekretaris tegen het einde van een
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken, bij gebreke waarvan het lidmaatschap voortduurt met
alle rechten en verplichtingen.
Opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden indien van het
lid respektievelijk de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende
op de datum waartegen was opgezegd.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit, beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Tijdens de schorsing kan een lid de uit zijn lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd. Het bestuur kan om redenen van billijkheid hiervan
afwijken.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 8.
Gewone leden zijn verplicht:
8.1. Het entreegeld en de kontributie te betalen, zoals door de algemene
vergadering wordt vastgesteld, de leden kunnen daartoe in kategorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
8.2. Zich te gedragen naar de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, naar de besluiten genomen door de algemene
vergadering, door het bestuur of door het bestuur benoemde
kommissies en naar de aanwijzingen van de leden van het bestuur
en van door het bestuur met zekere opdracht tot leiding of
anderszins belaste personen, alsmede zich te gedragen naar de
statuten en reglementen van de Nederlandse Rugby Bond, voorzover
deze op hen van toepassing zijn verklaard.
Artikel 9.
Onverminderd de in artikel 8 genoemde bijdragen worden de inkomsten van de
vereniging gevormd door:
a. donaties;
b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
c. inkomsten uit wedstrijden, demonstraties en andere verenigingsaktiviteiten;
d. andere wettige ontvangsten.
TUCHTRECHTSPRAAK
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Artikel 10.
10.1a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd
met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of
besluiten van organen van de bond, of waardoor de belangen van de
bond worden geschaad.
10.2
Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen kommissie, belast
met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd
om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a,
alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de
volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boetes;
c. schorsing;
d. ontzetting (royement).
10.3a. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het reglement tuchtrechtspraak vastgestelde maxima.
b. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid
4, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
10.4.
Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement
tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de
periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een
algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming
deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden
ontzegd.
10.5a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een
lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of
besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
c. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt
het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend
schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die
in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van
verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering
en bevoegd is aldaar het woord te voeren.
De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door
een raadsman te doen bijstaan.
10.6.
In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b is het
betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement
tuchtrechtspraak van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.
BESTUUR
Artikel 11.
11.1.
Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen oneven aantal van tenminste vijf leden. De benoeming van de
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11.2.
11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de stemrechtigde ere- en seniorleden.
De voorzitter wordt in funktie gekozen bij volstrekte meerderheid
der stemmen.
De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt uit een of
meer bindende voordrachten behoudens het bepaalde in lid 5 en 6
van dit artikel, zij kiezen uit hun midden een sekretaris en een
penningmeester en verdelen onderling de overige funkties. De
voorzitter, sekretaris en de penningmeester vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de
benoeming uit die voordrachten. Tot het opmaken van zulk een
voordracht
zijn
bevoegd
zowel
het
bestuur
als
tien
stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij
oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door
tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste veertien dagen
voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij
in keus.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 12.
12.1.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
12.2.
Elke bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af,
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vakature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger
in.
12.3.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door schriftelijk bedanken.
Artikel 13.
13.1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur
belast met het besturen van de vereniging.
13.2.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de
vereniging.
Het bestuur kan, tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
13.3.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door kommissies die
door het bestuur worden benoemd.
13.4.
Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij meerderheid van
stemmen, bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.
13.5.
Indien het aantal bestuursleden beneden het krachtens deze statuten voorgeschreven aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
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13.6.

13.7.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de
open plaatsen aan de orde komt.
De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in hun
naam verplichtingen aangaan.
Zij kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in
rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van de
schadevergoeding.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt,
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, na goedkeuring van de algemene vergadering, met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.
14.1.
Niet het bestuur, doch in de plaats daarvan het dagelijks bestuur
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
14.2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 15.
15.1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijden
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
15.2.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlening van deze
termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en
doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
15.4.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie zich door
een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
15.5.
De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere kommissie.
15.6.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en
2, tien jaren lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.
16.1.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.
16.2.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar,
wordt
een
algemene
vergadering
-de
jaarlijkse
algemene
vergadering- gehouden.
16.3.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
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16.4.

16.5.

De algemene vergaderingen worden door het bestuur schriftelijk
bijeengeroepen of op andere wijze door de algemene vergadering te
bepalen met inachtneming van een termijn van tenminste veertien
dagen.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen
van en algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de wijze
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 17.
17.1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden en
ereleden.
Geen toegang hebben geschorste leden, behalve wanneer het beroep
zoals bedoeld in artikel 7 lid 6 van de Statuten, op de algemene
vergadering behandelt wordt en dan uitsluitend voor dat punt van
de agenda.
17.2.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
17.3.
Ieder lid van achttien jaar en ouder, alsmede ieder erelid en
buitenlid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één
stem. Leden zijn slechts stemgerechtigd, indien zij in persoon op
de algemene vergadering aanwezig zijn.
STEMMING
Artikel 18.
18.1.
In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden
aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen
van de Statuten zal worden voorgesteld.
18.2.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde 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.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19.
19.1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen
van de Statuten zal worden voorgesteld.
19.2.
Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 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 gewone leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering is
gehouden.
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19.3.

19.4.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig dan
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan
een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de
akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING

Artikel 20.
20.1.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing.
20.2.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde
van het besluit tot ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner
ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan
echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven, vast te stellen door de algemene vergadering.
REGLEMENTEN
Artikel 21.
21.1.
De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
21.2.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met
de wet of met deze statuten.
21.3.
In alle gevallen waarin de statuten, of reglementen niet of niet
voldoende voorzien, alsmede in geval van twijfel over de
interpretatie van enige bepalingen daarvan, beslist het bestuur.
SLOTBEPALING
Artikel 22.
22.1.
In afwijking van het gestelde sub artikel 11 dezer statuten, is
het bestuur voor het eerst als volgt samengesteld:
a. Voorzitter: de heer Kees Rusman, automatiseringsdeskundige te
Hoofddorp;
b. Vice-voorzitter: de heer Willem van Eck, direkteur te IJmuiden;
c. Eerste sekretaris: de heer Pim Priem, student te Heemstede;
d. Tweede
sekretaris:
de
heer
Martin
Lammers,
leraar
lichamelijke opvoeding te Haarlem;
e. Hoofd aktiviteiten: de heer Job Baars, vertegenwoordiger te
Bennebroek;
f. Wedstrijdsekretaris: de heer Marcel Leeuwerink, automatiseringsdeskundige te Haarlem;
g. Penningmeester: de heer Mathijs Ebbing, administrateur te
Haarlem;
h. Tweede penningmeester: de heer Nico Ebbing, wonende te Haarlem;
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i. Koördinator clubhuisaktiviteiten:
wonende te Haarlem.

de

heer

Ruud

Harmsen,

De komparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut verleden te Haarlem, ten dage als in het
hoofd dezer akte is gemeld, welke akte is getekend door de komparanten en mij, notaris, na zakelijke opgave van de inhoud der akte, verklaring van de komparanten dat zij van de inhoud der akte
hebben kennis genomen en volledige voorlezing der akte niet verlangen.
C.J. Rusman,
Voorzitter

W.H. van Eck,
Vice-voorzitter
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H.P.M. Krans,
Notaris

