
Statuten Hoekse Waardse Volleybalvereniging (HWVV) 

 
Onze volleybalvereniging HWVV is ontstaan op 22 september 2005 door het samengaan van de 
volleybalverenigingen: RoWiDo, D.D.L.  Volley Ass. v.d. Berg & Volley Quick. 
 
Hieronder volgt een reeks “Wist je dat je’s” over de statuten van onze volleybalvereniging: 
 
Wist je dat… 

- het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 30 juni? 
- de vereniging leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers kent? 
- je pas officieel lid kan worden na een schriftelijk verzoek aan het bestuur (waarover het 

bestuur vervolgens beslist)? 
- ereleden op een algemene vergadering kunnen worden benoemd op voorstel van het 

bestuur of 1/10 gedeelte van de leden? 
- het lidmaatschap persoonlijk is, niet overdraagbaar en niet vatbaar voor erfopvolging? 
- het bestuur bevoegd is om een lid maximaal 1 maand te schorsen (als het lid zijn 

lidmaatschapverplichtingen niet na komt of door gedrag dat het belang van de vereniging ernstig 

kan schaden)? 
- het lidmaatschap eindigt na opzegging door het lid of door de verenging? 
- opzeggen van het lidmaatschap alleen kan aan het einde van het verenigingsjaar? 
- indien je je lidmaatschap op wilt zeggen, je dit voor 1 juni schriftelijk moet  doen bij de 

secretaris? 
- indien je niet tijdig opzegt, je lidmaatschap door loopt tot het einde van het 

eerstvolgende verenigingsjaar? (tenzij het bestuur anders besluit of er kan redelijkerwijs niet 
van het lid worden gevraagd om lid te blijven) 

- wanneer het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wordt beëindigd, het lid de 
contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd blijft (tenzij het bestuur anders 

besluit)? 
- het bestuur uit minstens 3 personen moet bestaan? 
- de bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar? 
- het bestuur minimaal 4 x per jaar moet vergaderen? 
- algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur wenselijk acht? 
- tijdens algemene vergaderingen afwezige leden kunnen mee stemmen door een ander 

lid schriftelijk te machtigen? 
- de statuten pas gewijzigd mogen worden na een besluit (bij tweederde van de 

uitgebrachte stemmen)op de algemene vergadering?  
- De eerste bestuursleden Ferry Lupescu (voorzitter), Ramona Tuk (secretaris) en Jan 

Roos (penningmeester) waren? 
 

De volledige statuten zijn op te vragen bij de secretaris: secretaris-hwvvbenevia@hotmail.com 

  

 


