STATUTEN
VAN DE VERENIGING
SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B.

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam “Surinaamse Zaalvoetbalbond”, afgekort “S.Z.V.B.”, in deze
Statuten verder aangeduid als “De Bond”, en is gevestigd te Paramaribo, maar kan ook
elders haar kantoren vestigen.
2. De Bond is opgericht op 02 februari 1981 voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2
De Bond stelt zich ten doel het stimuleren van de beoefening van de zaalvoetbalsport in
Suriname in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan en daarbij de
saamhorigheid, het spelpeil en de sportiviteit te bevorderen.

MIDDELEN
Artikel 3
De Bond tracht het doel, genoemd in artikel 2, langs wettige weg te bereiken door:
a. het organiseren van zaalvoetbalwedstrijden;
b. het verlenen van medewerking in de ruimste zin des woords aan hen die de zaalvoetbalsport
beoefenen of willen beoefenen, voor zover wettelijk toegestaan;
c. het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties ter bereiking van het
doel dat mede ten goede komt aan de zaalvoetbalsport;
d. het bijleggen van, en het doen van uitspraken in geschillen de zaalvoetbalsport betreffende,
hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van belanghebbenden;
e. het aanwenden van alle andere haar ten dienste staande wettige en geoorloofde middelen,
welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
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Artikel 4
Het verenigingsjaar, dat tevens boekjaar is, loopt vanaf 01 januari tot en met 31 december
daaraanvolgend.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. De Bond bestaat uit:
-

gewone leden;

-

aspirant leden;

-

persoonlijke leden;

-

ere leden;

-

ondersteunende leden.

2. Gewone leden zijn:
a. de in Suriname gevestigde verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, die zich de
beoefening of bevordering van de zaalvoetbalsport ten doel stellen;
b. andere in Suriname gevestigde organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, die zich
de beoefening of bevordering van de zaalvoetbalsport ten doel stellen en bij De Bond als
afdeling of onder-afdeling zijn aangesloten.
3. Aspirant leden zijn:
a. niet rechtspersoonlijkheid bezittende, doch in Suriname gevestigde verenigingen die zich
de beoefening of de bevordering van de zaalvoetbalsport ten doel stellen of mede ten
doel stellen en bij De Bond zijn aangesloten;
b. andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende, doch in Suriname gevestigde organisaties
die zich de beoefening of de bevordering van de zaalvoetbalsport ten doel stellen en die
in de organisatie van De Bond als afdeling of onder-afdeling zijn aangesloten.
4. Persoonlijke leden zijn natuurlijke personen die als lid zijn aangesloten bij een gewoon lid of
aspirant lid van De Bond.
5. Ere leden zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor de beoefening of bevordering van de zaalvoetbalsport en op voordracht van
het Hoofdbestuur, of van ten minste drie stemgerechtigde leden door de Algemene
Ledenvergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen als
zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
6. Ondersteunende leden zijn natuurlijke - en rechtspersonen die De Bond met een geldelijke
bijdrage steunen, en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten.
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
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Artikel 6
De toelating tot het gewoon -, aspirant -, of persoonlijk lidmaatschap geschiedt door een besluit
tot toelating door het Hoofdbestuur genomen op een daartoe schriftelijk gedaan verzoek.
Minderjarige persoonlijke leden hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging
de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
Nadere regelingen met betrekking tot het verkrijgen van het lidmaatschap worden in het
Huishoudelijk Reglement bepaald.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap van De Bond eindigt door:
a. Overlijden van de persoonlijke leden en/of natuurlijke personen vallende onder artikel 5
lid 6;
b. schriftelijke opzegging door het lid aan het Hoofdbestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste twee maanden;
c. opzegging door het Hoofdbestuur namens De Bond indien het lid, na daartoe bij
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens De Bond
niet ten volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten, welke door de Statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn;
Binnen één maand nadat betrokkene in kennis is gesteld van het besluit tot opzegging
kan het betrokken lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
d. royement
2. Royement kan worden uitgesproken door het Hoofdbestuur op grond van moedwillige
overtreding van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen,
bestuursbesluiten of in het algemeen door handelingen die de belangen van De Bond schade
kunnen toebrengen.
Binnen één maand nadat betrokkene in kennis is gesteld van het royement kan het betrokken
lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
HOOFDBESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 8
1. De Bond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste
negen meerderjarige natuurlijke personen, gekozen door de stemgerechtigde leden tijdens
een Algemene Ledenvergadering. De voorzitter wordt in funktie gekozen terwijl de overige
bestuursfunkties onderling worden verdeeld. Om de drie jaar treedt het Hoofdbestuur in zijn
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geheel af doch is terstond herkiesbaar. Het Hoofdbestuur is belast met de leiding van De
Bond, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De verdere wijze van verkiezing, aftreding, alsmede de wijze van voorziening in tussentijdse
ontstane vakatures wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
2. Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding van De Bond, wordt gevormd door de
voorzitter, de sekretaris en de penningmeester. Bij ontstentenis of belet van één van hen
wordt deze vervangen door een ander lid.
3. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt De Bond zowel in als buiten rechte.
4. Het Hoofdbestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan bepaalde andere bestuursleden taken
delegeren.

SEKTIE, AFDELINGEN EN ONDERAFDELINGEN
Artikel 9
1. Sekties en onderafdelingen zijn organisaties binnen De Bond die zich bezighouden met een
bepaald onderdeel van de bondswerkzaamheden. Afdelingen en onderafdelingen worden
door het Hoofdbestuur als zodanig aangewezen en ressorteren rechtstreeks onder de
Sektiebesturen.
2. Het Hoofdbestuur kan een gedeelte van zijn taak delegeren aan het Sektiebestuur, dat geheel
of gedeeltelijk wordt aangewezen door het Hoofdbestuur. De Sekties zijn verantwoording
verschuldigd aan het Hoofdbestuur.
3. Nadere regelingen met betrekking tot de sekties, afdelingen en onderafdelingen worden in
het Huishoudelijk Reglement bepaald.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10
1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van De Bond.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een Algemene Ledenvergadering gehouden
waarop het Hoofdbestuur verslag uitbrengt over zijn verrichtingen gedurende het afgelopen
verenigingsjaar. Goedkeuring van dit jaarverslag strekt tot décharge van het Hoofdbestuur.
Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur
zulks nodig acht, of op schriftelijk verzoek met opgaaf van reden bij het Hoofdbestuur van
ten minste éénderde deel van het aantal stemgerechtigden. Het Hoofdbestuur is verplicht om
binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek een Algemene Ledenvergadering bijeen
te roepen. Indien het Hoofdbestuur in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de
Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, zijn de leden die het verzoek hebben gedaan,
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gerechtigd zulks zelf te doen en daarin rechtsgeldige besluiten te nemen. Alle gewone leden,
aspirant leden, persoonlijke leden, ere leden en ondersteunende leden hebben toegang tot de
Algemene Ledenvergadering.

STEMMING
Artikel 11
1. Stemgerechtigd zijn de gewone leden en de aspirant leden van De Bond, alsmede de leden
van het Hoofdbestuur.
2. Elk stemgerechtigd lid heeft 1 (één) stem.
3. Het stemrecht wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
4. Ere leden, persoonlijke leden en ondersteunende leden hebben een adviserende stem.

GELDMIDDELEN
Artikel 12
De geldmiddelen van De Bond bestaan uit:
a. contributies der gewone en aspirant leden en donaties;
b. opbrengsten van wedstrijden (o.a. entreepenningen);
c. ontvangen subsidies van de overheid en andere instellingen;
d. andere legaal verkregen baten.
Het Huishoudelijk Reglement regelt de entreepenningen, de contributies en donaties.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13
Een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement stelt nadere
bepalingen vast met betrekking tot het beheer en de organisatie van De Bond. De bepalingen van
het Huishoudelijk Reglement, andere reglementen en regelingen mogen niet in strijd zijn met de
bepalingen van deze Statuten, met de openbare orde of goede zeden.
WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 14
Wijziging der Statuten kan plaatsvinden op een daartoe uitgeschreven Algemene
Ledenvergadering waarbij ten minste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn,
met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen. De oproeping tot deze Algemene Ledenvergadering moet tenminste twee weken voor
de vergadering plaatsvinden. De oproeping dient middels schriftelijke convocaties aan de leden
te geschieden. Indien ter vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is,
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kan een tweede vergadering binnen veertien dagen worden gehouden. Op deze vergadering kan
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden tot wijziging van de
Statuten worden besloten, echter met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.

ONTBINDING
Artikel 15
Ontbinding van De Bond kan plaatsvinden op een daartoe uitgeschreven Algemene
Ledenvergadering waarop ten minste drie/vierde deel der stemgerechtigde leden aanwezig moet
zijn, met een meerderheid van ten minste drie/vierde deel van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen. De oproeping tot deze Algemene Ledenvergadering moet ten minste een maand voor
de vergadering plaatsvinden. De oproeping dient middels schriftelijke convocaties aan de leden
te geschieden. Indien ter vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is,
kan een tweede vergadering binnen éénentwintig dagen worden uitgeschreven met inachtneming
van een oproepingstermijn van veertien dagen. Op deze vergadering kan, ongeacht ter
vergadering aanwezige stemgerechtigde leden tot ontbinding worden besloten, echter met een
meerderheid van ten minste drie/vierde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

LIQUIDATIE
Artikel 16
Bij ontbinding van De Bond wordt het Hoofdbestuur belast met de liquidatie, tenzij de
Algemene Ledenvergadering anders beslist. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het
bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek.
Een batig saldo wordt ter beschikking gesteld voor een doel, dat ten goede komt aan de
lichamelijke ontwikkeling van het volk van Suriname.

SLOTBEPALING
Artikel 17
In alle gevallen waarin de bepalingen van deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het
Wedstrijdreglement niet voorzien of in geval van verschil van mening omtrent de uitleg van één
of meer bepalingen van deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement of andere regelmenten,
beslist het Hoofdbestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit op de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering. Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de Algemene
Ledenvergadering van zaterdag 23 januari 1999.
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Het Hoofdbestuur

1. Leeuwaarde L.

voorzitter

2. Kurban M.R.

ondervoorzitter

3. Bilkerdijk R.

sekretaris

4. Seymonson L.

penningmeester

5. Welsh H.

tweede penningmeester

6. Lamsberg S.

kompetitieleider

7. Breinburg M.

kommissaris
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