
■ Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 
Dinsdag 9 Juni 1931, n°. 109.

VEREENIGING: Haagsche Kantoorbedienden Sport- 
vereeniging „Die Haghe”, gevestigd te ’s Gravenhage.

Van den naam.
Art. 1. De vereeniging is genaamd: Haagsche Kantoor

bedienden Sportvereeniging „Die Haghe”, en is gevestigd te 
’s Gravenhage.

Van den duur.
Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aan

vangende den dag der oprichting, zijnde 1 April 1920.

Van het doel.
Art. 3. Zij stelt zich ten doel de bevordering van de alzijdige 

en harmonische lichaamsontwikkeling der leden.

Van de middelen.
Art. 4. Zij tracht dit doel langs wettigen weg te bereiken door :
a. de beoefening van het korfbalspel;
b. de beoefening van de lichte athletiek;
c. cle beoefening van andere takken van sport, welke voor de 

bereiking van haar doel noodig of wenschelijk geacht worden.

Van de leden.
Art. 5. De vereeniging bestaat uit werkende, adspirant-, eere- 

én ondersteunende leden.
De toetreding van werkende en adspirantdeden wordt nader bij 

algemeen huishoudelijk reglement geregeld, met inachtneming 
van het bepaalde bij artt. 11 en 12.

Art. 6. Werkende leden zijn zij, die in de vereeniging één of 
meer der in art. 4 genoemde sporten beoefenen en/of een drie- 
maandelijksche contributie betalen, nader hij huishoudelijk 
reglement te bepalen.

. Art. 7. Adspirant-leden zijn zij, die den leeftijd van 14 jaar 
hebben bereikt en den leeftijd van 16 jaar niet overschreden 
hebben.

Art. 8. Ondersteunende leden zijn zij, die cle vereeniging 
steunen door een jaarlijksche bijdrage of door een bijdrage in eens,
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waarvan het bedrag nader in het huishoudelijk reglement wordt 
bepaald.

Art. 9. Eereleelen zijn zij, die zich tegenover de vereeniging 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door een 
algemeene ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het 
bestuur of van minstens 5 leden met minstens 2/3 der geldig uit- 
gebraehte stemmen worden benoemd.

Ook een eerevoorzitter kan op dezelfde wijze worden benoemd.
Art. 10. Het lidmaatschap eindigt door :
a. opzegging;
b. royement;
c. overlijden.
De wijze van opzegging en royement wordt bij huishoudelijk 

reglement geregeld.
Het royement wordt door het bestuur uitgesproken en ter ken

nis van de algemeene ledenvergadering gebracht.
Art. 11. Om werkend lid te worden, moet men aan de vol

gende bepalingen voldoen:
cl. den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben;
b. op een kantoor werkzaam zijn; hiervan kan dispensatie ver

leend worden, nader bij huishoudelijk reglement te bepalen;
c. gedurende 14 dagen op de ballotagelijst hebben voorgehan

gen met vermelding van naam, voornaam en woonplaats;
d. zijn voorgesteld door een werkend of bestuurslid.
Art. 12. Het candidaat-lid woont tijdens den ballotagetermijn 

2 oefeningen bij, waarvoor geen contributie verschuldigd is.
De leden kunnen gedurende 14 dagen hun bezwaren tegen aan

neming van het candidaat-lid indienen bij de ballotage'-commissie, 
waarna deze commissie na afloop van dezen termijn advies uit
brengt aan het bestuur, hetwelk dan over de al of niet aan
neming beslist.

Yan het bestuur.
Art. 13. Het bestuur bestaat uit 5 meerderjarige leden, die 

jaarlijks door de werkende leden op de algemeene ledenvergade
ring uit hun midden worden gekozen bij meerderheid van stem
men. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Canclidaten moeten worden gesteld door minstens 5 leden of 
door het bestuur.

Art. 14. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en 
buiten rechte.

Yan de geldmiddelen.
Art. 15. De geldmiddelen der vereeniging bestaan uit:
a. contributiën en entrée-gelclen van werkende en adspiranH 

leden;
b. bijdragen van ondersteunende leden;
c. mleg- en toegangsgelden van wedstrijden;
d. schenkingen en andere baten.
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Van de vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen zijn verdeeld in:
a. jaarlijksche algemeene ledenvergadering;
b. gewone ledenvergaderingen;
c. buitengewone ledenvergaderingen;
cl. bestuursvergaderingen.
Art. 17. De jaarlijksche algemeene ledenvergadering wordt 

zoo mogelijk gehouden in April. Op de agenda van deze verga
dering dient voor te komen :

a. jaarverslag van den secretaris;
b. jaarverslag van den penningmeester in zake den toestand 

der geldmiddelen;
c. jaarverslag van den secretaris van wedstrijden;
cl. verslag van de door de kascommissie verrichte werkzaam

heden ;
e. verkiezing voorzitter;
ƒ. verkiezing overige bestuursleden;
g. verkiezing van leden van commissies, tot de instelling 

waarvan ingevolge de bepalingen van statuten en huishoudelijk 
reglement is besloten;

h. rondvraag.
Art. 18. Buitengewone ledenvergaderingen hebben plaats, 

wanneer het bestuur dit noodig oordeelt, of wanneer 2j3 der 
werkende leden daarom schriftelijk verzoekt, met opgave der 
te behandelen punten. Het bestuur is alsdan verplicht het bijeen
roepen van een dusdanige vergadering binnen 3 weken te doen 
plaats hebben.

Art. 19. Blijft het bestuur in gebreke tot het bijeenroepen van 
een vergadering, als in art. 18.omschreven, binnen den bepaalden 
termijn, dan hebben de leden het recht zelf de vergadering bij
een te roepen. Door hen wordt de voorzitter eener aldus bijeen
geroepen vergadering aangewezen.

De in een op de voorgeschreven wijze bijeengeroepen algemeene 
ledenvergadering genomen besluiten hebben dezelfde rechts
kracht als die, genomen in een op de gewone wijze bijeengeroepen 
ledenvergadering.

Het bestuur stelt in het laatste geval haar. mandaat ter be
schikking van de vergadering.

Yan de stemmingen.
Art. 20. Alleen werkende leden hebben stemrecht.
Over personen wordt op de vergadering schriftelijk, over zaken 

mondeling gestemd. In beide gevallen is de meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Blanco stembriefjes en die, welke van onwaarde zijn, worden 
niet onder het aantal geldige stemmen medegerekend.

Art. 21. Staken de stemmen over zaken, zoo wordt het voor
stel als verworpen beschouwd. Staken de stemmen over per
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sonen, clan wordt een herstemming gehouden; indien alsdan de 
stemmen wederom staken, zoo beslist het lot.

Yan het vereenigingsjaar.

Art. 22. Het vereenigingsjaar loopt van 1 April tot en met 
31 Maart daaraanvolgend.

Yan de ontbinding.

Art. 23. De vereeniging kan niet ontbonden worden, zoo lang 
15 leden haar instandhouding verlangen.

Art. 24. Bij ontbinding moet een commissie benoemd worden 
tot liquidatie van de vereeniging.

Alle geldelijke en stoffelijke eigendommen worden vermaakt 
aan 3, in de laatste ledenvergadering aan te wijzen instellingen 
van liefdadigheid, behoudens inachtneming van het bepaalde bij 
art. 1702 Burgerlijk Wetboek.

Yan de wijzigingen in de statuten.

Art. 25. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden 
behandeld in een opzettelijk daartoe belegde vergadering, met 
voorafgaande kennisgeving der te behandelen wijzigingen.

Zij behoeven voor hun aanneming een meerderheid van 3/4 der 
op de vergadering uitgebrachte geldige stemmen en treden niet in 
werking, vóórdat daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

Slotbepalingen.

Art. 26. Aan deze statuten is een huishoudelijk reglement 
toegevoegd, hetwelk geen bepalingen zal bevatten in strijd met 
deze statuten.

Art. 27. Indien er verschil van meening bestaat over de toe
passing van eenig artikel van deze statuten, beslist het bestuur, 
behoudens recht van beroep van de leden op de eerstvolgende 
ledenvergadering.

Art. 28. Deze statuten treden in werking met ingang wan 
den dag, waarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

(Volgen de onderteekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 7 April 1931 n°. 44.
Mij bekend,

De Minister van Justitie, 
Namens den Minister,
De Secretaris-Genemal, 

van Blom.


