
SCHUTTERIJ BROEDERSCHAP ST. GEORGIUS EN ST. SEBASTIANUS BEESEL

STATUTEN

Inhoud: Artikel

Algemeen  1 -  3

Lidmaatschap  4 -  6

Bestuur  7 - 10

Geldmiddelen 11 - 12

Algemene vergaderingen 13

Besluiten en stemmingen 14 - 15

Jaarverslag, rekening en verantwoording 16

Huishoudelijk Reglement 17

Draaksteken 18

Ontbinding der vereniging 19 - 20

Statutenwijziging 21

Slotbepalingen 22 - 23

ALGEMEEN 

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "SCHUTTERIJ-BROEDERSCHAP ST.GEORGIUS EN ST. 

SEBASTIANUS" en is gevestigd te BEESEL.

Artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel:

a. de leden te bekwamen in het schieten met de buks.

b. opluisteren van burgerlijke en kerkelijke feesten.

c. handhaving en bevordering van de sedert eeuwen rond de schutterij gegroeide folklore en

    tradities, met name het periodiek doen plaatsvinden van het draaksteken.

d. de bevordering van het vriendschappelijk verkeer binnen en buiten de broederschap.

Zij tracht dit te bereiken langs wettige weg, door:

a. het houden van schietoefeningen en deelname aan schietwedstrijden;

b. het houden van repetities door de muziekafdeling en het geven van muziekuitvoeringen.

c. het ondernemen van stappen en ontplooien van initiatieven die aan het doel bevorderlijk kunnen

    zijn.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

De vereniging bestaat uit:

a. gewone leden: zijnde natuurlijke personen die de leeftijd tussen 16 en 80 jaar hebben bereikt, door  

    het bestuur zijn aangenomen en de bij huishoudelijk reglement vastgestelde contributie betalen.

b. senior leden: zijnde natuurlijke personen die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, door het

    bestuur zijn aangenomen en bij huishoudelijk reglement zijn vrijgesteld van contributie.

c. ereleden: zijnde natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de

    vereniging, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering zijn benoemd.

d. jeugdleden: zijnde natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben,

   door het bestuur als zodanig zijn aangenomen en de bij huishoudelijk reglement vastgestelde 

    contributie betalen.

e. donateurs: zijnde diegenen die een, door de algemene vergadering vastgestelde, jaarlijkse

    geldelijke bijdrage storten in de verenigingskas.



Artikel 5.

Een nieuw lid dient zich op te geven bij een der bestuursleden en zal bij besluit op de eerstvolgende

bestuursvergadering, bij meerderheid van stemmen, worden aangenomen.

Artikel 6.

1. het lidmaatschap eindigt:

 a. door overlijden van het lid.

 b. door opzegging door het lid.

 c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft

     opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te

     voldoen, wanneer hij 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 van de vereniging handelt, of de vereniging op

     onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging geschiedt met inachtneming 

    van een termijn van vier weken.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

5. Van een besluit tot opzegging van, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, staat de

    betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open 

    op de algemene vergadering. Indien geen algemene vergadering gehouden wordt binnen een 

    maand na betreffende kennisgeving, wordt de beroepstermijn verlengd tot de eerstvolgende

    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.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de

    jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 7.

De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit tenminste zeven leden. Het aantal

bestuursleden wordt door de algemene vergadering op een daartoe strekkend bestuursvoorstel,

ter jaarvergadering vastgesteld.

Het bestuur wordt op een algemene ledenvergadering gekozen door en uit de leden. De

voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen uit de bestuursleden. Het bestuur kiest

uit zijn midden een tweede voorzitter, een secretaris en zo mogelijk een penningmeester. Indien

de penningmeester geen bestuurslid is, dient zijn verantwoordelijkheid in het bestuur gedragen

te worden door het dagelijks bestuur. De functies der overige bestuursleden worden geregeld in

het huishoudelijk reglement.

Artikel 8.

Het bestuur wordt als volgt onderverdeeld:

a. het dagelijks bestuur, bestaande uit:

     - de voorzitter;

     - de secretaris;

     - de penningmeester, mits bestuurslid;

     - de vicevoorzitter, indien de penningmeester geen bestuurslid is.

b. de schietcommissie.

c. de muziekcommissie.

De sub b. en c. genoemde commissies, alleen bestuursleden zijnde, werken onder

verantwoordelijkheid van het gehele bestuur en nemen geen bindende besluiten tenzij na

instemming van het dagelijks bestuur. Hun taken en bevoegdheden worden nader geregeld in het

huishoudelijk reglement.



Artikel 9.

De bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, zijn herkiesbaar en treden volgens een op te

stellen rooster af. Voorzitter en secretaris kunnen niet in hetzelfde jaar volgens voormeld

rooster aftredend zijn. Elk bestuurslid kan te alle 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 deze termijn.

Artikel 10.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur.

b. hetzij door de voorzitter en de secretaris.

c. hetzij door twee andere bestuursleden bij machtiging door in sub a. dan wel sub b. genoemden.

GELDMIDDELEN

Artikel 11.

 Voor het beschikken over saldi bij banken  is de (digitale) handtekening van de penningmeester,

bij schriftelijke machtiging door het dagelijks bestuur, voldoende. Voor het

 aangaan van geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende

goederen, behoeft het bestuur machtiging door de algemene vergadering.

Artikel 12.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. de contributies, welke telkenjare door de vergadering op de jaarvergadering worden

    vastgesteld en welke voor 31 augustus van elk jaar dienen te worden voldaan.

b. de opbrengsten van gevoerde acties, subsidies, schenkingen, prijzen en toevallende baten.

c. de opbrengsten van bijeenkomsten die voortkomen uit activiteiten die worden georganiseerd in het kader

    van het gestelde in artikel 3 lid d.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13.

Jaarlijks worden tenminste twee algemene ledenvergaderingen gehouden, waarvan de eerste, de

jaarvergadering, dient plaats te hebben vóór 1 maart van elk jaar.

Voorts wordt er een algemene vergadering opgeroepen en gehouden zo dikwijls het bestuur dit

nodig oordeelt.

Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeen roepen van een algemene

vergadering, op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien

dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door

schriftelijke oproeping of bij advertentie in tenminste één in Beesel veel gelezen dagblad.

De oproeping ter algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden

volgens het aan te houden ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven

dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

BESLUITEN EN STEMMINGEN

Artikel 14.

Tenzij in de statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten in de 

algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De wijze van stemmen wordt nader geregeld in het

huishoudelijk reglement.

Artikel 15.

Een algemene vergadering kan slechts dan rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste

een/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien minder dan vorenbedoeld aantal leden

aanwezig is, wordt de vergadering ten hoogste 14 dagen verdaagd. Alsdan kunnen rechtsgeldige

besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.



JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16.

a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen

    te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

b. Het bestuur brengt ter jaarvergadering, althans binnen zes maanden na afloop van het

    verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van

    baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

    Na verloop van vorengenoemde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte

    van het bestuur vorderen.

c. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee

    personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening

    en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar

    bevindingen uit.

d. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te

    verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en

    bescheiden van de vereniging te geven.

e. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,

   doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

f. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden a. en b. tenminste tien jaren lang

    te bewaren.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17.

Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft verdere

regelingen omtrent:

 - het lidmaatschap;

 - de bestuurswerkzaamheden;

 - het bedrag der jaarlijkse contributie;

 - de rechten en plichten der leden;

 - het reglement van vergaderingen;

 - het beheer en gebruik van de eigendommen van de vereniging;

 - verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst is.

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

DRAAKSTEKEN

Artikel 18.

De vereniging is op historische en traditionele gronden gerechtigd en gehouden het periodiek

spel van het "steken van de draak" te doen plaatsvinden, zulks met eerbiediging van de rond dit

spel gegroeide interpretatie en met behoud van de essentiële inhoud van dit spel.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 19.

De vereniging zal ontbonden zijn wanneer het aantal leden tot beneden zeven is gedaald. Tot

ontbinding zal overigens slechts kunnen worden besloten op een daartoe opzettelijk belegde

algemene vergadering, waarin drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met

tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het aantal zeven is

gerelateerd aan het in art.7 bepaalde minimum aantal bestuursleden.

Artikel 20.

Mocht tot ontbinding worden besloten dan wordt op diezelfde vergadering beslist voor welk doel

eventuele baten en bezittingen worden besteed.



STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.

a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een

    besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

    wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

b. Zij die de oproeping tot de 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 leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering

    gehouden wordt.

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte

    stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of

    vertegenwoordigd is.

    Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken

    daarna een twee vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat

    in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of

    vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste

    twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

d. 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.

e. Vertegenwoordiging als bedoeld in lid c. kan alleen bij schriftelijke volmacht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22.

Al hetgeen mocht blijken nader regelen te behoeven, wordt door de algemene vergadering

vastgesteld in reglementen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 23.

In gevallen waarin deze statuten of de in voorgaand artikel bedoelde reglementen niet voorzien,

beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende algemene vergadering, met

inachtneming van geest en letter dezer statuten.

Statuten vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 28 september 2014.


