Federatie van Arnhemse K.N.V.B./A.V.B. Verenigingen
STATUTEN
Art. 1.

Art. 2

Art. 3

Naam en zetel
De federatie draagt de naam Federatie van Arnhemse K.N.V.BJA.V.B. Verenigingen en is gevestigd
te Arnhem.
Doel en middelen
De federatie stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van aangesloten voetbalverenigingen
behorende tot de federatie. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het collectief naar buiten optreden in federatief verband.
b. Het zorgdragen voor totstandkoming van gemeenschappelijke voorzieningen op sportvelden.
c. Het onderhouden van een periodiek contact met de aangesloten voetbalverenigingen.
Bestuur
Het bestuur van de federatie bestaat uit bestuursleden van de aangesloten verenigingen en bestaat
2e
voorzitter. Zij zijn lx in de 2 jaar aftredend
uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en
volgens de gebruikelijke normen.

Art. 4

Bestuur en leden van de federatie vergaderen ten minste 2x per jaar.

Art. 5

Financiën
De inkomsten van de federatie bestaan uit: een jaarlijks door het bestuurvast te stellen omslag van f
75,- over de in art. 2 ingeschreven verenigingen.

Art. S

Jaarlijks vt5ôr 1 mei brengt de penningmeester financieel verslag uit over het voorgaande boekjaar
aan een nog nader vast te stellen kascommissie.

Art. 7

Jaarlijks v5t5r 1 oktober dient het bestuur een begroting in voor het komende jaar bij de aangesloten
verenigingen. De begroting behoeft de goedkeuring van de aangesloten verenigingen.

Art. 8

Art. 9

Reglement
Het bestuur kan bij reglement nadere bepalingen vaststellen dat nadere regeling behoeft. Dit
reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en behoeft goedkeuring
van de in de statuten genoemde leden.
Wiiziging van de statuten
Voor statutenwijziging is goedkeuring vereist van de leden i.q. aangesloten verenigingen.

Opheffing
Art. 10 De opheffing of ontbinding van de federatie kan worden genomen foor en met goedkeuring van de in
artikel 2 aangesloten leden.
Art. 11 Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de federatie zal aan de in artikel 2 aangesloten
verenigingen worden uitgekeerd.
Art. 12 In alle gevallen, waarin niet door deze statuten of enig reglement wordt voorzien, beslist het bestuur
van de federatie.
Hoofdeliike omslag
Art. 13 Indien in enig verenigingsjaar een tekort ontstaat, moet dit tekort door een hoofdelijke omslag
worden gedekt. Het bestuur doet daartoe een voorstel op de jaarlijkse algemene vergadering.

Slotbepaling
Art. 14 Dit reglement kan slechts gewijzigd worden bij volstrekte meerderheid van stemmen mits 2/3 van de
aangesloten verenigingen aanwezig is.
Art. 15 Tot ontbinding van de federatie kan slechts op een daartoe belegde algemene vergadering worden
besloten met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen en mits ¾ van de aangesloten
verenigingen aanwezig is. Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering
uitgeschreven waarop, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluit tot ontbinding kan worden
genomen. Een batig saldo zal ter beschikking worden gesteld van het bestuur van de K.N.V.B.,
afdeling Arnhem. Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding aanhangig is
gemaakt.
Aldus vastgesteld op de vergadering van de
Federatie van Arnhemse Zaterdag en Zondag
voetbalverenigingen van: 23 oktober 1975

Huishoudelijk Reglement
Art. 1
Art. 2

Art. 3
Art. 4

Art. 5

Naam en zetel
De Federatie van Arnhemse Zaterdag en Zondag voetbalverenigingen is gevestigd te Arnhem.
Doel
De federatie stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de Arnhemse Zaterdag en
Zondag voetbalverenigingen, aangesloten bij de K.N.V.B.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. de samenwerking tussen de bij haar aangesloten verenigingen te bevorderen;
b. het houden van vergaderingen
c. het geven van voorlichting, adviezen en het verlenen van bemiddeling.
Verenigings jaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
Lidmaatschap
Leden kunnen zijn: Arnhemse voetbalverenigingen welke deelnemen aan de Zaterdag en/of Zondag
competitie van de K.N.V.B.
Ereleden kunnen zijn: natuurlijke personen; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. vrijwillig bedanken;
b. uittreden uit de K.N.V.B.;
c. een besluit van de algemene vergadering;
d. wanbetaling.
Bestuur
Het bestuur bestaat tenminste uit 3 leden, nl. voorzitter, 2e voorzitter secretaris en penningmeester.
Jaarlijks treedt één van hen af volgens rooster. Aftredenden zijn direct herkiesbaar.
Kandidaten kunnen worden gesteld door minstens 3 aangesloten verenigingen.

Art. 6

De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij is tevens belast met de zorg voor en de naleving van dit
reglement en de uitvoering van besluiten van het bestuur of van de algemene vergadering.

Art. 7.

De secretaris is belast met de administratie. Hij verzorgt de notulen en brengt schriftelijk jaarverslag
uit.

Art. 8

Art. 9

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit
over de financiën.
Hij doet rekening en verantwoording aan de kascommissie.
Vergaderingen
Jaarlijks wordt voor 1 juni de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Op de vergadering legt het
bestuur rekening en verantwoording af.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden bij besluit van het bestuur of op verzoek
van tenminste 3 aangesloten verenigingen.

Stemmingen
Art. 10. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken mondeling.
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Elke aangesloten vereniging heeft 1 stem.
Geldmiddelen
Art. 11. De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties en schenkingen.
Jaarlijks stelt de algemene vergadering de hoogte van de contributie vast.
Kascommissie
Art. 12. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit 2 leden. Zij
zijn jaarlijks herkiesbaar. Zij (kascommissie) brengt van haar bevindingen verslag uit op de jaarlijkse
algemene vergadering.
Hoofdeliike omslag
Art. 13. Indien in enig verenigingsjaar een tekort ontstaat, moet dit tekort door een hoofdelijke omslag
worden gedekt. Het bestuur doet daarbij/daartoe een voorstel op de jaarlijkse algemene vergadering.
Slotbepaling
Art. 14. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door/bij volstrekte meerderheid van stemmen mits 2/3
van de aangesloten verenigingen aanwezig is.
Art. 15. Tot ontbinding van de federatie kan slechts op een daartoe belegde algemene vergadering worden
besloten met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen en mits ¾ van de aangesloten
verenigingen aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven waarop, ongeacht het
aantal aanwezige leden, besluit tot ontbinding kan worden genomen.
Een batig saldo zal ter beschikking worden gesteld van het bestuur van de K.N.V.B., afdeling
Arnhem.
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding aanhangig is gemaakt.

Aldus vastgesteld op de vergadering
Van de Federatie van Arnhemse Zaterdag
en Zondag voetbalverenigingen,
van 11 mei1976.
get.

D. Langenbach, voorzitter
G. Meijer, secretaris

