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Art.1   NAAM EN ZETEL 
 
1.1 De volleybalvereniging “OLHACO” (Olympia-HZVV combinatie) is    

opgericht op 1 september 1960. 
 
1.2 De naam is gewijzigd geweest van 4 juni 1965 tot 1973 in volleybalvereniging  “ 

H2C/OLHACO”. 
 
1.3 De vereniging draagt statutair vanaf 19 november 1991 de naam      

volleybalvereniging  “OLHACO”. 
Zij is gevestigd in Hoogeveen. 

 
1.4 Via sponsoring kan de naam van een sponsor na goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering aan de verenigingsnaam worden toegevoegd. 
 
1.5   De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het Algemeen Bestuur, 

besluiten t.b.v. publiciteitsuitingen dat in de pers alleen de naam van de 
sponsor vermeld wordt in plaats van de verenigingsnaam. 

 
 

Art. 2   DUUR EN BOEKJAAR 
 
2.1 Het verenigingsjaar en het financieel boekjaar van de vereniging loopt van één 

augustus tot en met éénendertig juli van het volgende jaar. 
 
 

Art. 3   DOEL 
 
3.1 De volleybalvereniging OLHACO heeft als doel het beoefenen en bevorderen 

van de volleybalsport in al zijn verschijningsvormen, speciaal voor Hoogeveen 
en omgeving en tracht dit doel te bereiken door zich aan te sluiten bij een 
overkoepelende sportbond door het maken van propaganda voor de 
volleybalsport door training en door deelname aan de competitie-, en 
vriendschappelijke wedstrijden en het behartigen van de belangen van haar 
leden. 

 
 

Art. 4   MIDDELEN 
 
4.1 De volleybalvereniging zal met respect voor alle levensovertuigingen van haar 

leden langs wettige weg haar doel trachten te bereiken door: 
 

a. het maken van propaganda voor de volleybalsport en het geven van 
voorlichting over deze sport. 

 
b. het stimuleren van degenen, die de volleybalsport willen beoefenen. 

 
     c.  het verlenen van steun aan hen, die volleyballen. 
 

d. het behartigen van de belangen van haar leden. 
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e. het deelnemen aan volleybalwedstrijden, competities, en kampioenschappen, 
die door of namens, of onder auspiciën van de Nederlandse Volleybal Bond 
(NeVoBo) worden  georganiseerd. 

 
f. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

 
g. het uitgeven van een cluborgaan of andere geschriften. 
 
h. het aanwenden van andere wettige middelen, die aan dit doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 
 
 

Art. 5    DE LEDEN  EN HET LIDMAATSCHAP 
 
5.1    De vereniging kent: seniorenleden, jeugdleden, verenigingsleden, ereleden en 

leden van verdienste. 
 
a. Seniorenleden :   

zijn competitiespelende dan wel trainende leden die op dertig 
september van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt. 

 
b.   Jeugdleden zijn:  
 A-competitie spelende dan wel trainende jeugdleden die op dertig september 

van het lopende verenigingsjaar 16 of 17 jaar oud zijn. 
 
 B-competitiespelende dan wel trainende jeugdleden die op dertig september 

van het lopende verenigingsjaar 14 of 15 jaar oud zijn. 
 
 C-competitiespelende dan wel trainende jeugdleden die op dertig september 

van het lopende verenigingsjaar 12 of 13 jaar oud zijn. 
 
 Mini-competitiespelende dan wel trainende jeugdleden die op dertig september 

van het lopende verenigingsjaar 11 jaar of jonger zijn. 
 

c. Verenigingsleden: zijn leden die op eigen verzoek lid zijn geworden van de 
vereniging en geen competitie spelen. 

 
d. Ereleden: zijn zij, die zich voor de vereniging buitengewoon  verdienstelijk  

hebben gemaakt en op voordracht van het  Algemeen Bestuur of van tenminste 
10 seniorenleden unaniem  worden benoemd  in een Algemene 
Ledenvergadering door ten minste de helft van de aanwezige stemgerechtigde 
leden. 

 
e. Leden van verdienste: zijn zij die zich voor de vereniging buitengewoon 

verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het Algemeen Bestuur, of 
van tenminste 10 seniorenleden unaniem worden  benoemd door het Algemeen 
Bestuur. 

 
5.2 De rechten en plichten van de leden worden geregeld in het Huishoudelijk 

Reglement. 
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5.3 Het lidmaatschap van een in de NeVoBo competitie spelend lid van de 
vereniging is onverenigbaar met het in de NeVoBo competitie spelen bij een 
andere vereniging. 

 
 

Art. 6    BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
 
6.1     Beëindiging van het lidmaatschap van leden vindt plaats: 
 
 a.   wanneer de vereniging ophoudt te bestaan. 
  
 b.   door schriftelijk opzeggen door het lid. 
 
 c.   door overlijden. 
 
 d.   door opzegging door de NeVoBo. 
 
 e.   Door ontzetting. 
 
6.2   Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging verliest men alle 

rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn. 
 
6.3   Het lidmaatschap van een lid van de vereniging eindigt door schriftelijk op te 

zeggen bij de persoon die belast is met de ledenadministratie. 
 De ingangsdatum is het volgende boekjaar. 
 

Schorsing van een lid van de vereniging, door een besluit van het Algemeen 
Bestuur na een schriftelijke waarschuwing aan het lid kan alleen plaatsvinden 
indien het lid zich schuldig maakt aan een overtreding van het bepaalde in art. 
6.4.a en 6.4.b. 

 Bij herhaling kan het Algemeen Bestuur een voorstel tot royement volgens art. 
6.5 doen toekomen aan de Algemene Ledenvergadering. 

 
 6.4   Tot schorsing als lid van de vereniging kan besloten worden door 
         het Algemeen Bestuur wegens: 
 

a. ernstige achterstand in contributiebetaling. 
 
b. het schaden van de belangen of de doelstelling van de vereniging of door 

het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen. 
 
 Binnen een maand na het besluit tot schorsing kan betrokkene hiertegen in 

beroep gaan in de Algemene Ledenvergadering. 
 De uitspraak in de Algemene Ledenvergadering is bindend en gaat in op de dag 

waarop het lid per aangetekende brief van het Algemeen Bestuur  op de hoogte 
is gebracht van de definitieve beslissing. 

 
 
6.5 Tot royement van een lid kan alleen op voorstel van het Algemeen Bestuur, 

door de Algemene Ledenvergadering besloten worden. 
 Het besluit van de Algemene ledenvergadering is bindend en gaat in op de dag 

waarop het lid  per aangetekende brief van het Algemeen Bestuur  op de 
hoogte is gebracht van het besluit van de Algemene Ledenvergadering. 
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6.6 Behalve in het geval van overlijden duren de verplichtingen aan het 
lidmaatschap van een lid aan de vereniging voort en blijft de jaarlijkse bijdrage 
aan de NeVoBo en aan de vereniging geheel verschuldigd zolang een 
aangelegenheid waar het gewezen lid bij is betrokken, niet is afgewikkeld. 

 Het gewezen lid kan door het Algemeen Bestuur van de vereniging worden 
verplicht tot nakoming van de door de vereniging voor hem aangegane 
financiële overeenkomst. 

 
6.7  Opzeggen door de NeVoBo kan slechts schriftelijk door het hoofdbestuur 

geschieden wanneer een lid de in de statuten vermelde vereisten voor het 
lidmaatschap jegens de NeVoBo en de vereniging niet nakomt alsmede 
wanneer van de NeVoBo en van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

 
 

Art. 7.  GELDMIDDELEN 
 
7.1      De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
 

a.  contributie en inschrijfgelden van de leden. 
 

 b.   donaties. 
 

c.  subsidies, rente, boetes, giften en entreegelden. 
 
 d.   sponsorbijdragen en andere baten. 
 
 In het Huishoudelijk Reglement worden de geldmiddelen nader geregeld. 
 
 

Art. 8.  SPONSORS 
 
8.1  Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die op basis van een tegenprestatie 

een financiële bijdrage aan de vereniging verschuldigd zijn. 
 De rechten en plichten van de sponsor en de vereniging worden in een 

sponsorcontract vastgelegd waarin ten minste geregeld moet worden: 
  

a. de naam en woonplaats van de partijen. 
 
b. de wijze waarop reclame zal worden bedreven. 

 
c. de rechten en verplichtingen en de tegenprestaties voor de reclame. 

 
   d.  de duur van de overeenkomst en de wijze van verlengen  
      alsmede de wijze  van beëindigen van de overeenkomst. 
 
  e.  de procedure in geval van geschillen welke mochten ontstaan. 

 
8.2 In de sponsorovereenkomst mogen nimmer bepalingen worden opgenomen die 

in strijd zijn met de Statuten en reglementen van de NeVoBo en die van de 
vereniging. 

 
8.3 Voor overeenkomsten waarvoor de vereniging zich verplicht de naam van de 

sponsor te koppelen aan de verenigingsnaam 
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 geldt dat: 
 

a. de nieuwe naam een combinatie moet zijn van de verenigingsnaam en de   
naam van de sponsor. 

 
   b.  de naam moet ethisch en esthetisch aanvaardbaar moet zijn. 
 
 

Art. 9   DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGING 
 
9.1 Alle leden van de vereniging vormen de Algemene Ledenvergadering en is de 

hoogste instantie voor alle verenigingsaangelegenheden. 
 De Algemene Ledenvergadering, uitsluitend bestaande uit stemgerechtigde 

leden is het hoogste wetgevende orgaan binnen de vereniging. 
 Zij kiest uit haar midden de leden van het Algemeen Bestuur van de vereniging 

in functie. 
 Het Algemeen Bestuur is het hoogste uitvoerende orgaan van de vereniging. 
 
 

Art. 10 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 
 

a. De vereniging OLHACO wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het 
Algemeen Bestuur dat bestaat uit minimaal zeven meerderjarige leden die 
door de leden in de Algemene Ledenvergadering in functie worden 
gekozen. 

 
b. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het 

Dagelijks Bestuur van de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging 
in en buiten rechten. 
 

           c. Het Algemeen Bestuur van de vereniging bestaat uit seniorenleden. 
      

- een voorzitter: 
- een vice-voorzitter: 
- een secretaris: 
- een penningmeester: 
- de voorzitter van de wedstrijdcommissie: 
- de voorzitter van de technische commissie: 
- de voorzitter van de sponsorcommissie: 
- de voorzitter van de PR-commissie: 

 
      d. Het Dagelijks Bestuur tezamen met de voorzitters van de commissies  

vormen het Algemeen Bestuur van de vereniging. 
 

e. De leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting gedurende drie jaar en 
zijn terstond na hun aftreden herkiesbaar. 
 

f. De leden van het Algemeen Bestuur  worden voor drie jaar  benoemd en kunnen 
maximaal drie termijnen van drie jaar zitting nemen in het bestuur. Indien er 
geen kandidaten voor een functie gevonden kan worden mag, met toestemming 
van de Algemene ledenvergadering, de termijn met maximaal een keer verlengd 
worden    

 
 f.   Nieuw gekozen bestuursleden treden terstond in functie. 
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g. Indien tijdens een verenigingsjaar het aantal zittende bestuursleden   
      minder is dan het aantal vacatures, zijn de overgebleven bestuursleden  

verplicht binnen één maand na het ontstaan van de laatste vacature een    
      Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen ter voorziening van de   

                    vacatures. 
 

h. Het Algemeen Bestuur voorziet in een tussentijds ontstane vacature door    
middel van een tijdelijke benoeming en treedt tot de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering in de rechten van het afgetreden bestuurslid. 

  
i. Een functie in het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met een functie in    

een commissie, anders dan voorzitter van een commissie. 
 

j. Het Algemeen Bestuur kan worden bijgestaan door een bijzondere 
commissie of functionarissen, die door het Algemeen Bestuur worden  
benoemd, tenzij de Algemene Ledenvergadering in bepaalde gevallen zich 
het recht voorbehoudt zelf een commissie of een functionaris aan te  

              wijzen. 
 
 

Art. 11   IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT WORDT GEREGELD: 
 

a.  
e kandidaatstelling de verkiezingen en het rooster van  aftreden van leden van   

      het  Algemeen Bestuur. 
 

b.  
e samenstelling, taken en bevoegdheden van het Algemeen en  Dagelijks   
Bestuur. 

 
        c.  het aantal verplichte vergaderingen. 
 
         d.  het aan en afmelden als lid van de vereniging. 
 
         e.  verplichtingen van de leden. 
 
         f.   de beboeting. 
 
         g.  de inning van de contributie. 

 
           h.  de vrijstelling voor het betalen van contributie. 

 
           i.   de financiën van de vereniging. 
 
           j.   de kascommissie. 
 
           k.  de samenstelling van de commissies. 
 
           l.   vergoedingen en declaraties. 
 
          m.  deelname aan cursussen. 
 
          n.  werkwijze bij het overlijden van een lid van de vereniging. 
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          o.  werkwijze bij het bedanken van een bestuurs-, commissielid. 
 
          p.   verkiezingen. 

 
        q.  verantwoording van de tekst in het clubblad. 
 
 

Art. 12  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
12.1 Het Algemeen Bestuur wordt geacht zo vaak als het Algemeen Bestuur dat 

wenselijk acht, maar tenminste tweemaal per jaar een Algemene  
Ledenvergadering uit te schrijven en wel uiterlijk binnen een maand na afloop 
van het seizoen  en bij aanvang doch (uiterlijk 1 december) van het 
verenigingsjaar. 

 
12.2 De plaats en datum van de Algemene Ledenvergadering wordt door het 

Algemeen Bestuur vastgesteld. 
 De agenda met bijbehorende relevante stukken dienen tenminste twee weken 

voor de vergadering in het bezit te zijn van alle leden van de vereniging. 
 
12.3 Besluiten in de Algemene Ledenvergadering worden behoudens andere 

bepalingen in de statuten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

 
12.4 In een vergadering volgens art.12.6 en 12.7. kunnen slechts rechtsgeldige 

besluiten worden genomen wanneer ten minste de helft van het aantal 
stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is. 

 
12.5 Andere vergaderingen kunnen worden gehouden zo vaak als het Algemeen 

Bestuur of Dagelijks Bestuur die wenst te moeten houden en wanneer ten 
minste 1/5 deel van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt. 

 
12.6 Alleen stemgerechtigde leden hebben het recht door het Algemeen Bestuur een 

Algemene ledenvergadering te doen uitschrijven. 
 
12.7 Deze vergaderingen moeten door het Dagelijks Bestuur bijeengeroepen worden 

binnen een maand, nadat daartoe het verzoek is ingediend. 
 

a. wanneer het bestuur binnen deze termijn hiertoe niet is overgegaan kunnen 
leden zelf tot uitschrijving van een vergadering overgaan mits bij de 
oproeping vermeld wordt dat de vergadering conform de statuten is 
uitgeschreven. 

  
b.  staande de vergadering wordt een lid gekozen, dat de leiding van de 

vergadering op zich zal nemen. 
 

c.  is in een vergadering de bedoelde helft niet aanwezig dan wordt    
     binnen een maand daarna een tweede vergadering gehouden en kunnen      
     rechtsgeldige besluiten genomen worden ongeacht  het aantal aanwezige    
     leden mits de agenda onveranderd blijft. 
     Convocaties met de agenda moeten ten minste twee weken voor aanvang   

                 van de vergadering aan de leden worden toegezonden. 
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d.  het staat de voorzitter of het door de Algemene Ledenvergadering gekozen 
lid, dat de leiding zal hebben, vrij ook punten in behandeling te nemen die 
niet op de agenda staan mits deze punten niet de wijzigingen bevatten van 
de Statuten of het Huishoudelijk Reglement en alleen wanneer de 
vergadering met ten minste 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen 
in het behandelen toestemt. 

 
e. Voor samenwerking met een andere vereniging of instelling is een 

meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig: 
 
 
 

Art.13  TOEGANG TOT DE ALGEMENE  LEDENVERGADERING 
 
13.1 Tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging 

toegang. 
 
13.2 Ouders van minderjarige leden hebben tevens toegang tot de Algemene 

Ledenvergadering. 
 
 

Art.14   STEMMING EN BESLUITEN 
 
14.1 Alle leden die op de dag van de Algemene Ledenvergadering de  

leeftijd van achttien jaar hebben bereikt zijn indien in de vergadering aanwezig 
stemgerechtigd. 

  
a. de kandidaatstelling geschiedt door het Algemeen Bestuur en moet  

tenminste twee weken voor de Algemene Ledenvergadering aan de leden 
bekend worden gemaakt. 

 
b. elk stemgerechtigd lid van de vereniging heeft het recht tegenkandidaten 

te stellen. 
 

c. de namen van de tegenkandidaten moeten tenminste zeven   dagen voor 
de vergadering waarop de verkiezing plaatsvindt schriftelijk bij de 
secretaris van het Algemeen Bestuur worden ingediend vergezeld van een 
bereidheidverklaring van de kandidaat. 

 
d. elk seniorenlid van de vereniging heeft één stem. Jeugdleden hebben 

geen stemrecht. 
 

e. ongeldige stemmen worden niet meegeteld. 
 
 Als ongeldige stemmen worden aangemerkt: 
 

-  stembriefjes die blanco zijn, 
- stembriefjes die ondertekend zijn, 
-    stembriefjes die onleesbaar zijn, 
-   stembriefjes die niet duidelijk de persoon aanwijzen, 
-   stembriefjes die de naam van een persoon bevatten, die niet kandidaat is 

gesteld. 
 

f.  bij het staken van stemmen tijdens een stemming over   
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      zaken is het voorstel verworpen. 
 

g. over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd tenzij de 
vergadering in meerderheid bepaalt dat er schriftelijk gestemd moet 
worden. 

 
h.  indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen heeft 
gekregen  vindt herstemming plaats over de twee personen die de meeste 
en de op één na de meeste stemmen hebben gekregen en is degene die 
dan de meeste stemmen heeft gekozen. 

 
            i.   bij het staken van de stemmen beslist het lot. 
 

k. bij stemmingen over zaken tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt  
het voorstel dat na de mening van de voorzitter het meest vergaand is het 
eerst in stemming gebracht. Wordt dat voorstel aangenomen dan 

        worden de overige voorstellen over dat voorstel niet meer in   
        stemming gebracht. 
 
l. beslissingen over zaken worden genomen met een meerderheid van  
      stemmen. 

 
            l.    bij volmacht stemmen is alleen toegestaan als een lid ten  

             hoogste twee schriftelijke volmachten  van andere leden kan  
             tonen. 

 
14.2 Ereleden en leden van verdienste hebben voor zover zij niet tevens seniorenlid 

zijn slechts een adviserende stem. 
 
14.3 Ouders van minderjarige leden hebben behalve over technische en   
            financiële zaken stemrecht over jeugdzaken. 
 
14.4 Jeugdleden zijn niet stemgerechtigd. Seniorenleden hebben stemrecht over alle   
           zaken die de vereniging aangaan. 

  
 

Art. 15  AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
15.1 De Algemene Ledenvergadering komt tenminste tweemaal per jaar in 

vergadering bijeen. Eénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar. 
 
15.2 De agenda van de voorjaars Algemene Ledenvergadering dient tenminste te 

bestaan uit: 
 

a. vaststelling van het verslag van de vorige vergadering. 
 
b.  vaststelling van de contributies voor het komende seizoen. 
 
c.  vaststelling van de begroting voor het komende seizoen. 
 
d. voorstellen van  bestuur en commissies voor het komende seizoen.   
 
e.  rondvraag. 
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 De agenda van de najaars Algemene Ledenvergadering dient tenminste te 

bestaan uit: 
 
 f.   het jaarverslag van het Algemeen Bestuur van het afgelopen   
              seizoen. 

 
g.  de jaarverslagen van de commissies van het afgelopen seizoen. 
 
h.  verslag van de kascommissie over het afgelopen boekjaar. 
 
i.  behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording   
     over het afgelopen boekjaar. 
 
j.   benoeming bestuursleden. 
 
k.  rondvraag. 

 
15.3  De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging. 
 Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. 
 
15.4  Het staat de voorzitter van de vergadering vrij ook onderwerpen in    
           behandeling te nemen die niet tevoren zijn aangegeven in de    
           agenda mits deze niet bevatten wijzigingen van de Statuten of het   
           Huishoudelijk Reglement. 
  
15.5   De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden via het clubblad ter 

kennis gebracht aan de leden en worden in de eerstvolgende vergadering 
vastgesteld. 

 
 

Art. 16  REGLEMENTS WIJZIGINGEN 
 
16.1 De Statuten het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen moeten 

worden gewijzigd en vastgesteld  in de Algemene Ledenvergadering waartoe 
wordt opgeroepen met de mededeling dat er wijzigingen zullen worden 
voorgesteld met een gewone meerderheid van stemmen en mogen geen 
bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten. 

 
16.2 Het wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kan alleen 

geschieden na publicatie en toezending van de wijzigingen tenminste twee 
weken voor de vergadering aan alle leden van de vereniging in de Algemene 
Ledenvergadering en door vaststelling in de Algemene Ledenvergadering, 
wanneer tenminste 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen voor is. 

 De Statutenwijzigingen en wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement treden 
in werking twee weken nadat de leden de wijzigingen in hun bezit hebben. 

 
16.3 Gewijzigde Statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan melding is 

gedaan aan de Kamer van Koophandel. 
 
16.4 Het reglement van de overkoepelende sportbond NeVoBo is tevens van kracht 

voor alle leden van de vereniging. 
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16.5 In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de 
vereniging niet voorzien beslist het Algemeen Bestuur van de vereniging. 

 
 

Art. 17. ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 
17.1     Tot ontbinding van de vereniging kan slechts op de Algemene 
    Ledenvergadering besloten worden: 
 

a. Wanneer ten minste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden bijeen is, en 
met ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen mits deze 
vergadering ten minste 2 maanden van tevoren is aangekondigd. 

 
b. Is op de vergadering, als bedoeld in art. 17.a  het vereiste aantal leden niet 

aanwezig, dan wordt binnen 4 weken een nieuwe vergadering belegd 
waarvoor de oproep aan de leden ten minste 14 dagen van tevoren moet 
bereiken. 

 
c. Op deze vergadering kan tot wijziging  respectievelijk ontbinding worden 

overgegaan, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden maar 
met ten minste 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 
d. De Algemene Ledenvergadering, die het besluit tot ontbinding van de 

vereniging heeft genomen, bepaalt tevens de werkwijze van afwikkeling, 
met inachtneming van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
e. Een eventueel batig saldo wordt ter beschikking gesteld aan een vereniging 

of instelling in Hoogeveen met een bestemming voor een doel dat ten goede 
komt aan de beoefening van de volleybalsport, voor Hoogeveen en 
omgeving. 

 
17.2 Indien de vereniging ophoudt te bestaan of niet deelneemt aan de reguliere 

NeVoBo-competitie is een lid ten allen tijde onmiddellijk speelgerechtigd voor 
een nieuwe vereniging. 

 
 

  


