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NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De bond draagt de naam Rooms Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond, hierna te
noemen: de schuttersbond.
2. De bond is opgericht in 1921 en koninklijk erkend op 24 april 1932.
3. Zijn zetel is gevestigd te Eys, gemeente Wittem.
INRICHTING.
Artikel 2.
1. Organen van de schuttersbond zijn: het bestuur, de algemene vergadering, alsmede
personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene vergadering
zijn benoemd en belast zijn met een nader omschreven taak.
2. De organen van de schuttersbond, als bedoeld in lid 1, bezitten geen
rechtspersoonlijkheid.
DUUR EN BOEKJAAR.
Artikel 3.
1. De schuttersbond is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de bond loopt van 1 januari tot en met 31 december.
DOEL.
Artikel 4.
1. De schuttersbond heeft ten doel: de bevordering van het schutterswezen en het
behoud van de aloude Christelijke schutterstradities.
2. De schuttersbond tracht dit doel te bereiken door:
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
b. het geven van advies bij het organiseren van schuttersfeesten, schietwedstrijden en
optochten passend in het kader van het schutterswezen;
c. het bevorderen van de bekwaamheid in het hanteren van wapens, in het bijzonder
het schieten met de zware buks;
d. het bevorderen van het bespelen van de door de schutterijen gevoerde
muziekinstrumenten;
e. het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de leden van de
schuttersbond;
f. het samenwerken met schutterijen en/of bonden van schutterijen in binnen- en
buitenland, die een soortgelijk doel nastreven;
g. het onderhouden van een goede verstandhouding met en het bevorderen van
waardering en begrip bij kerkelijke en wereldlijke overheid;
h. alle andere middelen, die voor het doel bevorderend zijn.
LEDEN.
Artikel 5.
1. Leden van de bond zijn in Zuid-Limburg gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende,
geweerdragende schutterijen, ingeschreven in het daartoe bestemde register,
gehouden door de secretaris van de bond.
2. De algemene vergadering beslist over de toelating tot het lidmaatschap bij een besluit,
waarvoor meer dan de helft van de uitgebrachte, geldige stemmen, is vereist.
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3. De bij de schuttersbond aangesloten verenigingen zijn zelfstandige organisaties, die hun
inrichting, wijze van bestuur en behartiging van de hun toevertrouwde belangen, zelf
regelen, met inachtneming van het bepaalde in statuten en reglementen van de
bond en door de bondsvergadering genomen besluiten.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de schuttersbond, alsmede de besluiten van de
algemene vergadering, na te leven;
b. de belangen van de schuttersbond en van de andere leden niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het
lidmaatschap voortvloeien.
2a. Alle leden zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen, een en ander als nader
aangegeven bij huishoudelijk reglement.
2b. De verenigingsafgevaardigde mag niet tevens bondsbestuurslid zijn.

Artikel 7.
1. De leden zijn verplicht aan alle, onder supervisie van de schuttersbond te organiseren,
schuttersfeesten/-aktiviteiten deel te nemen.
2. Neemt een lid niet deel aan een bondsschuttersfeest dan vervalt dit lid in een boete.
EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de schuttersbond en
d. door ontzetting (royement).
2a. Opzegging namens de schuttersbond kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de in deze statuten vermelde eisen voor het lidmaatschap te
voldoen, of wanneer het zijn verplichtingen jegens de schuttersbond niet nakomt,
alsmede wanneer van de schuttersbond redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
2b. Opzegging van het lidmaatschap namens de schuttersbond kan slechts met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken geschieden.
2c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van het boekjaar van de schuttersbond.
2d. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de
leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van
zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
3a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in strijd met
statuten, reglementen en/of besluiten heeft gehandeld, of de schuttersbond op
onredelijke wijze heeft benadeeld.
3b. Ontzetting (royement) kan door het bestuur worden uitgesproken.
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3c. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid
ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met
opgave van redenen, in kennis gesteld.
3d. Het betrokken lid is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering
met meerderheid, als bedoeld in artikel 16 lid 4c, beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betreffende lid geschorst, met dien verstande
dat het lid voor het voeren van het verweer toegang zal worden verleend tot de
eerstvolgende vergadering. Het lid is bevoegd aldaar het woord te laten voeren en
zich door een raadsman te doen bijstaan.
GELDMIDDELEN.
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
a. afdrachten van de leden;
b. opgelegde boetes en
c. andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een afdracht, welke door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar van de bond eindigt, blijft
niettemin de afdracht voor het gehele jaar verschuldigd.
BESTUUR.
Artikel 10.
1a. Het bestuur van de schuttersbond bestaat uit tenminste 9 meerderjarige personen.
1b. De kandidaatstelling van de personen geschiedt door het bestuur van de schuttersbond
en/of door een van de leden.
2. Zij worden allen gekozen door de algemene ledenvergadering met een stemmenmeerderheid, als bedoeld in artikel 16 lid 4c.
3a. Ieder jaar treedt 1/3e van het bestuur af volgens een op te maken rooster. Zij zijn
terstond herkiesbaar.
3b. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Wie in een
tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger
in.
4. Bestuursleden treden af tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.
5a. In zijn eerste vergadering na een bestuursverkiezing stelt het bestuur in onderling
overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en stelt de leden hiervan in kennis.
5b. Hiervan zijn uitgezonderd de functie van voorzitter en secretaris, welke door de
algemene vergadering in hun functie worden benoemd.
5c. Door en uit het bestuur wordt een plaatsvervangend voorzitter, een plaatsvervangend
secretaris, een eerste alsmede een plaatsvervangend penningmeester gekozen.
6a. Lid van het bestuur kunnen slechts personen zijn, die tevens lid van een van de
aangesloten leden van de bond zijn. Uitgezonderd hiervan zijn de voorzitter,
secretaris en penningmeester.
6b. Van elke aangesloten vereniging mag slechts een persoon zitting hebben in het
bondsbestuur.
7. Ieder bestuurslid is tegenover de schuttersbond gehouden tot een behoorlijke
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vervulling van de hem/haar opgedragen taak.
8. De algemene vergadering kan de bestuursleden als lid van het bestuur schorsen of
ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, met dien verstande dat voor een
daartoe strekkend besluit een meerderheid van stemmen, als bedoeld in artikel 16
lid 4c, vereist is.
9. De bond kent ere-bestuursleden, die echter geen deel uitmaken van het bestuur.
BESTUURSTAAK.
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden
benoemd en ontslagen.
2. De funktie van bestuurslid is een onbezoldigd ambt. De noodzakelijke reis- en
verblijfkosten, door bestuursleden gemaakt in de uitoefening van hun funktie,
worden door de bond vergoed.
BESTUURSVERGADERING.
Artikel 12.
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee
andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze
besluitvorming deelnemen.
3a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen
met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in
vergaderingen genomen besluiten betreft de meerderheid van de in funktie zijnde
bestuursleden aanwezig is.
3b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een
bestuurslid anders wenst.
5. Van het in elke vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen notulist, notulen gemaakt, die door de vergadering worden
vastgesteld.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13.
1. De schuttersbond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris gezamenlijk.
2. Het bestuur is, uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de schuttersbond zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar bevindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14.
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1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de schuttersbond een
algemene vergadering worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de financiele jaarstukken;
d. vaststelling van de begroting;
e. vaststelling van de jaarbijdrage per vereniging;
f. bestuursverkiezing en
g. rondvraag.
3. Elk lid van de schuttersbond is tot uiterlijk zes weken voor de in lid 1 bedoelde
vergadering bevoegd om voorstellen aan de agenda toe te voegen.
4a. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur of twee leden
van de bond dit wenselijk achten.
4b. Het bestuur is bovendien op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een-tiende gedeelte van de stemmen verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken.
4c. Indien aan het onder 4b bedoelde verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept.
5a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5b. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15.
1a. De algemene vergadering bestaat uit alle leden.
1b. Een lid wordt vertegenwoordigd door een door haar aangewezen persoon.
2a. Adviseurs van de algemene vergadering zijn:
a. degenen aan wie het predicaat ere-bestuurslid is verleend;
b. de leden van de kascommissie;
c. zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten.
2b. Adviseurs kunnen, na verkregen toestemming van de voorzitter, in de algemene
vergadering het woord voeren, doch hebben geen stemrecht.
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de schuttersbond alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2a. Alle leden hebben, voor zover zij ten tijde van de vergadering niet zijn geschorst,
toegang tot de algemene vergadering.
2b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen.
3. Ieder lid is gerechtigd een stem uit te brengen.
4a. Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van tenminste 2/3e der leden vereist.
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4b. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
4c. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte, geldige
stemmen.
5. Alle stemmingen over zaken, waaronder het aannemen van leden, geschieden
mondeling (bij hoofdelijke oproeping), over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter
zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of
toelaat.
6. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen dan wel
stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
f. de naam bevatten van een niet kandidaat gesteld persoon;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
7a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een
tweede stemming gehouden.
7b. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid, dan beslist terstond het lot.
LEIDING EN NOTULERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de bondsvoorzitter. Bij zijn afwezigheid
treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
2. Van het in elke algemene vergadering verhandelde, wordt door de secretaris of een
door het bestuur aangewezen notulist, notulen gemaakt. De notulen worden
schriftelijk ter kennis van de leden gebracht en in de eerstvolgende algemene
vergadering besproken en vastgesteld.
REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 18.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de schuttersbond zodanig
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
bond kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt (behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering) binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de schuttersbond
op de jaarlijkse algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
verantwoording in recht van het bestuur vorderen.
3a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur
heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
3b. De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar.
3c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
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4.

5.
6.

7.

aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de bond te
geven.
De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover
die uit de jaarstukken blijken.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3c te bewaren.

REGLEMENTEN.
Artikel 19.
1. De organisatie, alsmede de taken en de bevoegdheden van de schuttersbond, kunnen
nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen.
2. De in lid 1 bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene
vergadering.
3. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen, treden in werking op de dag
waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging heeft
genomen, tenzij anders wordt bepaald.
4. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 20.
1a. De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
1b. Wijziging van de statuten is eveneens mogelijk met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan de leden doen toekomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden vertegenwoordigd is,
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden,
een besluit kan worden genomen met meerderheid van tenminste twee/derde van
de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is
opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het verenigingsregister.
De statutenwijziging treedt,tenzij in het besluit daartoe uitdrukkelijk is bepaald, in
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werking op de dag van de nederlegging.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 21.
1. De schuttersbond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering, genomen met tenminste 2/3e van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste 3/4e van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden bestemd voor, een door de algemene
vergadering, aan te wijzen doel.
5. Na de ontbinding blijft de schuttersbond voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van zijn vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de schuttersbond uitgaan moeten aan zijn naam worden toegevoegd de
woorden 'in liquidatie'.

