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STATUTEN UTRECHTSE RUGBY CLUB

TOELICHTING
1.1

Statuten Utrechtse Rugby Club
Op de algemene vergadering van 26 september 2017 zijn de volgende
wijzigingen aangenomen:
•

Stemrecht voor ouders van jeugdleden:
Met het wijzigen van de statuten kunnen nu ouders van jeugdleden
stemmen. De volgende artikelen zijn hiervoor aangepast: artikel 4 lid 3
sub b; artikel 15 lid 1; artikel 15 lid 3; artikel 15 lid 5; artikel 15 lid 4;
artikel 17 lid 10.

•

Herformulering van communicatie langs elektronische weg: artikel 4
lid 7.

•

Wijzigingen met betrekking tot bestemming bezittingen na ontbinding
vereniging: artikel 20 lid 3.

Let op: de statuten in dit document zijn een transcriptie van de statuten zoals
gedeponeerd bij de notaris. Hoewel zorgvuldig gecontroleerd op juistheid
kunnen voor de statuten aan dit document geen rechten worden ontleend. Een
scan van de versie is beschikbaar via het bestuur van URC.
Ingangsdatum: 6 december 2017

1.2

Huishoudelijk Reglement Utrechtse Rugby Club
Het voorgaande huishoudelijk reglement (vastgesteld 16 juni 2005) is vervallen
en vervangen door een nieuwe versie. Het huishoudelijk reglement in dit
document is de rechtsgeldige versie .
Vastgesteld: 26 september 2017.
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STATUTEN UTRECHTSE RUGBY CLUB
DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:
Utrechtse Rugby Club, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, per 6 december
2017.

Artikel 1

Artikel 2

Naam en zetel
Lid 1:

De vereniging is genaamd: Utrechtse Rugby Club.

Lid 2:

Als verkorte naam gebruikt de vereniging: U.R.C.

Lid 3:

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel
Lid 1:
a.

inwoners van de stad Utrecht en omgeving in de gelegenheid te stellen
de rugbysport te beoefenen;

b.

meer bekendheid te geven aan de rugbysport in het algemeen.

Lid 2:

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel:

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.

het deelnemen aan de door de Nederlandse Rugby Bond uitgeschreven
wedstrijden;

b.

andere wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.

Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging – tevens verenigingsjaar – loopt van één juli van
enig jaar tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.

Artikel 4

Leden
Lid 1: Leden van de vereniging kunnen zijn zij die door het bestuur dan wel
de algemene vergadering als zodanig zijn toegelaten.
Lid 2:

De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

Lid 3: Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten. Gewone leden
worden onderverdeeld in:

6

a.

seniorleden: zij, die aan het begin van een verenigingsjaar de leeftijd
van zestien jaar hebben bereikt of ouder zijn; seniorleden hebben
toegang tot de algemene vergadering, hebben stemrecht en betalen
contributie; en

b.

jeugdleden: zij, die aan het begin van een verenigingsjaar de leeftijd
van zes jaar hebben bereikt of ouder zijn, maar nog niet de leeftijd van
zestien jaar hebben bereikt; jeugdleden hebben wel toegang tot de
algemene vergadering, hebben stemrecht en betalen contributie. De
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stem van een jeugdlid wordt tijdens een algemene vergadering
uitgebracht door een van de ouders van het desbetreffende jeugdlid.
Een jeugdlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar,
waarin het krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van zestien
jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.
Lid 4: Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als
zodanig benoemd worden. Ereleden hebben wel toegang tot de algemene
vergadering, hebben geen stemrecht en betalen geen contributie.
Lid 5: Leden van verdienste zijn zij die door hun prestaties aanspraak kunnen
maken op de erkentelijkheid van de vereniging en daartoe zijn benoemd door
het bestuur. Leden van verdienste beschikken over alle rechten en
verplichtingen die een seniorlid heeft.
Lid 6: Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt
gesproken over “leden” zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel
de gewone leden, de ereleden als de leden van verdienste verstaan, en waar in
deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over
“lidmaatschap” zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het
lidmaatschap van de gewone leden, van de ereleden, als van de leden van
verdienste verstaan, alles voorzover de statuten en de reglementen geen nader
onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.
Lid 7: Indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee vooraf
schriftelijk heeft ingestemd kan de communicatie ook geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat voor hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt. In
deze statuten wordt deze wijze van communicatie aangeduid als: “langs
elektronische weg.”

Artikel 5

Toelating leden
Lid 1: Gewoon lid kan men worden door schriftelijke of langs elektronische
weg gedane aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
Lid 2: Bij niet-toelating tot gewoon lid kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.

Artikel 6

Donateurs
Lid 1: De vereniging kent donateurs. Donateurs zijn natuurlijke personen of
rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld, zich bereid hebben
verklaard de vereniging uitsluitend met een financiële bijdrage te steunen en
die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur.
Lid 2: Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten of de reglementen van de vereniging zijn
toegekend en opgelegd.
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Lid 3: De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse,
door de algemene vergadering vast te stellen, financiële bijdrage over het
lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
Lid 4:

Artikel 7

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Einde van het lidmaatschap
Lid 1:

Het lidmaatschap eindigt:

a.

door overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.

Lid 2: De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door
het bestuur.
Lid 3: Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door
het lid kan slechts geschieden door een schriftelijke of langs elektronische weg
gedane kennisgeving, welke voor één september in het bezit van de secretaris
moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst schriftelijk of langs elektronische weg
te bevestiging. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Lid 4: Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
Lid 5: Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm tot fusie of tot splitsing.
Lid 6: Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op
te zeggen in het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden
gewijzigd.
Lid 7: Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap
geschiedt door het bestuur.
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Lid 8: Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting staat de
betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
algemene vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
Het besluit van de algemene vergadering tot handhaving van de ontzetting
behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
Lid 9: Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8

Geldmiddelen en contributie
Lid 1: De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de
leden, de financiële bijdragen van de donateurs, entreegelden, erfstellingen,
legaten, schenkingen en andere toevallige baten.
Lid 2: De gewone leden en de leden van verdienste zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse contributie die door de algemene vergadering zal
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende contributie betalen.
Lid 3: Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
Lid 4: Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld waarvan het bedrag
jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor
seniorleden, die dit worden op grond van het bepaald in artikel 4 lid 3 laatste
zin.
Lid 5: Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

Artikel 9

Bestuur
Lid 1: Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen,
die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt
uit de leden.
Lid 2: De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. Tot het opmaken
van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd. De voordracht van het bestuur
wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

9

STATUTEN UTRECHTSE RUGBY CLUB

Lid 3: Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
Lid 4: Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten
het binden karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar
keuze.
Lid 5: Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de
benoeming uit die voordrachten.
Lid 6: Een bestuurslid van de vereniging dient bereid te zijn tevens zitting te
nemen in het bestuur van de stichting: Stichting U.R.C. Support, met statutaire
zetel in de gemeente Utrecht.

Artikel 10 Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden en

schorsing
Lid 1: Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
besluit daartoe behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Lid 2: Elk bestuurslid treedt uiterlijk één jaar na zijn benoeming af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is
terstond onbeperkt herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Lid 3:

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a.

overlijden;

b.

aftreden;

c.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

d.

door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen.

Artikel 11 Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
Lid 1: De bestuursleden wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.
Lid 2: Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld
en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een
besluit niet beslissend.
Lid 3: Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
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Artikel 12 Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Lid 1: Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging
Lid 2: Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open
plaatsen aan de orde komt.
Lid 3: Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd.
Lid 4: Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze beperking geldt
mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake
van deze handeling.
Lid 5: Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
Lid 6: In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met
een of meer bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 13 Jaarverslag en rekening en verantwoording
Lid 1: Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
Lid 2: Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten
en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
Lid 3: De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de
toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
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bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te
stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Lid 4: De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.
Lid 5: Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2
gedurende zeven jaren te bewaren.
Lid 6: De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mist de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 14 Algemene vergaderingen
Lid 1: Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.
Lid 2: De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar en bij voorkeur in de maand september. In de jaarvergadering
wordt in ieder geval aan de orde gesteld de goedkeuring van de balans en de
staat van baten en lasten met de toelichting, de benoeming van de in het vorige
artikel bedoelde commissie voor het volgende boekjaar, de voorziening in
eventuele vacatures en de voorstellen van het bestuur of de leden,
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Lid 3: Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
Lid 4: Voorts is het bestuur op schriftelijk of langs elektronische weg gedaan
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. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig het bepaalde artikel 18 of bij advertentie in ten
minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad,
met inachtneming van de in artikel 18 bedoelde oproepingstermijn. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding
van de vergadering en het opstellen van de notulen.
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Artikel 15 Toegang en stemrecht
Lid 1: Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
vereniging en ouders van de jeugdleden. Geen toegang hebben geschorste
leden, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 8, en geschorste
bestuursleden.
Lid 2: Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen
beslist de voorzitter van de algemene vergadering.
Lid 3: Ieder seniorlid en ieder lid van verdienste en ieder jeugdlid van de
vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De stem van een jeugdlid wordt
uitgebracht door een van zijn ouders.
Lid 4: Een lid kan zijn stem niet door een daartoe gevolmachtigd ander lid
uitbrengen.
Lid 5: Een seniorlid, een lid van verdienste of een jeugdlid heeft geen
stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenote of één van zijn bloed- of
aanverwanten in rechte lijn betreffen.

Artikel 16 Voorzitterschap en notulen
Lid 1: De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur
aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Lid 2: Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt,
die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die
de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17 Besluitvorming van de algemene vergadering
Lid 1: Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
Lid 2: Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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Lid 3: Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
Lid 4: Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
Lid 5: Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid
gekregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de
volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is begrepen de
tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Lid 6: Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
Lid 7: Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden
zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Lid 8: Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Lid 9: Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of
is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.
Lid 10: Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde kan een
seniorlid, een van de ouders van een jeugdlid of een lid van verdienste ook door
middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene
vergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen.
Daartoe is vereist dat het seniorlid, de ouder van het jeugdlid of het lid van
verdienste via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden
geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslagingen en iv) het stemrecht
kan uitoefenen.
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Lid 11: Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in algemene
vergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen
in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 18 Bijeenroeping algemene vergadering
Lid 1: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk of langs elektronische weg aan de adressen
van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt
ten minste zeven dagen, de dag van de verzending niet meegerekend.
Lid 2: Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

Artikel 19 Statutenwijziging
Lid 1: In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt
ten minste zeven dagen.
Lid 2: Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
Lid 3: Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Lid 4: Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder
bestuurslid bevoegd.

Artikel 20 Ontbinding en vereffening
Lid 1: De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van het vorige artikel is
ten aanzien van een zodanig besluit van overeenkomstige toepassing.
Lid 2: Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door
de bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders
bepaalt.
Lid 3: Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de
ontbonden vereniging is overgebleven, wordt zoveel mogelijk conform de
doelstellingen van de vereniging uitgekeerd aan instellingen met een
vergelijkbare doelstelling of een algemeen maatschappelijk of sociaal belang.
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Artikel 21 Huishoudelijk reglement
Lid 1: De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd en
aangevuld op de wijze als in artikel 19 leden 1, 2 en 3 is bepaald.
Lid 2: Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen van de
vereniging bevatten al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van de statuten
nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn.
Lid 3: Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
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Aangenomen 26 september 2017

Artikel 1

Verenigingswapen en wedstrijdtenue
Lid 1: Het verenigingswapen bestaat uit een schild, afwisselend rood-blauw
horizontaal gestreept in de letters U, R en C in wit geplaatst, met hierop het
wapen van Utrecht, een rugbybal en een blauw vaandel met de naam U.R.C.
voluit geschreven. Onder het schild staat de wapenspreuk van de vereniging.
Lid 2:

De wapenspreuk van de vereniging is: “Hart voor rugby”.

Lid 3: Het voormalig verenigingswapen bestaat uit een schild met de
volgende elementen:
a.

In de linkerbovenhoek het in lid 1 van dit artikel genoemde schild;

b.

in de rechterbovenhoek het wapenschild van de gemeente Utrecht, en

c.

midden onder een afbeelding van de patroonheilige van de gemeente
Utrecht: Sint-Maarten.

Lid 4: De vereniging gebruikt voor al haar communicatie het in lid 1
genoemde verenigingswapen. Het in lid 3 genoemde wapen wordt slechts in
een historische context gebruikt.
Lid 5: Gebruik van verenigingswapens in al hun verschijningsvormen en
variaties vereist goedkeuring door het bestuur.
Lid 6:

Artikel 2

Het wedstrijdtenue van de vereniging bestaat uit:

a.

een rood-blauw horizontaal gestreept shirt;

b.

een witte broek, en

c.

rood-blauw horizontaal gestreepte kousen.

Introductielidmaatschap
Lid 1: Het bestuur kan personen die schriftelijk of via elektronische weg te
kennen hebben gegeven de introductieperiode bij U.R.C. te willen doorlopen en
de kosten hiervoor hebben voldaan toelaten tot faciliteiten en activiteiten van
de vereniging. Zij zijn introductielid.
Lid 2: Het introductielidmaatschap geldt voor de duur van de door het
bestuur vastgestelde introductieperiode en beëindigt automatisch na afloop
van deze periode.
Lid 3: Introductieleden zijn gehouden aan de statuten en reglementen van de
vereniging, doch zijn geen lid als omschreven in artikel 4 lid 1 van de statuten
en kunnen geen rechten ontlenen aan die bepalingen in de statuten en
reglementen van de vereniging die uitsluitend zijn voorbehouden aan leden.
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Artikel 3

Leden en hun verplichtingen
Lid 1: Leden dienen zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten
van de vereniging.
Lid 2: Ieder lid is verplicht om op eigen kosten een toereikende
ziektekostenverzekering af te sluiten voor de activiteiten waaraan hij of zij
deelneemt.
Lid 3: Voor ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden geldt dat
zij aansprakelijk zijn voor het doen en laten van hun kinderen.

Artikel 4

Geldmiddelen
Lid 1: Leden dienen contributies en overige periodieke bijdragen te betalen
door middel van automatische incasso. Op een schriftelijk of langs
elektronische weg ingediend en van motivatie voorzien verzoek kan een
penningmeester besluiten een lid een andere betaalwijze toe te staan.
Lid 2: Het bestuur publiceert de betaaldatum en betaalcondities. Bij
overschrijding van de betaaldatum is het lid een bedrag verschuldigd voor
renteverlies en bijkomende kosten. Dit bedrag dient in verhouding te staan tot
het oorspronkelijke openstaande bedrag.

Artikel 5

Bestuur en bestuurstaken
Lid 1: Het bestuur houdt een verenigingsboek in stand waarin staan
opgenomen:
a.

de missie van de vereniging;

b.

de bestuursleden en hun taken en verantwoordelijkheden;

c.

de manier van werken binnen het bestuur;

d.

het ondersteunend kader met bijbehorende taken en
verantwoordelijkheden.

Lid 2: Het bestuur zorgt ervoor dat nieuwe leden bij aanvang van hun
lidmaatschap toegang krijgen tot de statuten en reglementen van de vereniging,
informatie met betrekking tot rugby en informatie over de vereniging.
Lid 3: Het bestuur treedt op als hoeder van de (rugby)normen en –waarden
in U.R.C. Ter ondersteuning hiervan publiceert het een code of conduct voor
spelers, ouders en bezoekers van de vereniging. De code of conduct heeft de
status van reglement als bedoeld in lid 12 lid 1 sub a van dit reglement.

Artikel 6

Technische commissie
Lid 1: Het bestuur stelt voor de duur van het verenigingsjaar een technische
commissie in. Deze commissie werkt het rugbytechnisch beleid uit in een
technisch plan en is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.
Lid 2:
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a.

het bestuurslid eindverantwoordelijk voor het rugbytechnisch beleid,
tevens voorzitter van de commissie;

b.

twee commissieleden aangesteld van buiten het bestuur.

Lid 3: Leden van de commissie kunnen niet zijn personen met een direct
belang bij een van de teams.

Artikel 7

Teams
Lid 1:

De technische commissie stelt per team een technische staf samen.

Lid 2: De technische staf is ervoor verantwoordelijk dat ieder team een
aanvoerder heeft. Mocht de technische staf geen aanvoerder voordragen, dan
kiezen de spelers een aanvoerder uit hun midden.
Lid 3: Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat elk team een teammanager
heeft die verantwoordelijk is voor de niet-rugbytechnische ondersteuning. Als
een team geen teammanager heeft dan is de aanvoerder tevens teammanager.

Artikel 8

Wedstrijden
Lid 1: De vereniging neemt deel aan de competitie, uitgeschreven door Rugby
Nederland, hierna aan te duiden als de bond.
Lid 2: De spelers, technische staf en teammanager zijn verplicht zich te
houden aan de reglementen betreffende wedstrijden zoals voorgeschreven
door de bond en U.R.C. Voor sancties die de bond oplegt, geldt het volgende:
a.

sancties opgelegd aan individuele spelers komen ten laste van de
betreffende spelers;

b.

sancties opgelegd aan teams komen ten laste van de vereniging maar
kunnen hoofdelijk naar de desbetreffende spelers en begeleiders
worden omgeslagen indien de schuld hiervoor in redelijkheid bij de
spelers of begeleiders ligt, zulks ter beoordeling van het bestuur. De
procedure als beschreven in artikel 12 lid 4 en 5 van dit reglement is
hierop van toepassing;

c.

griffierechten en andere kosten samenhangend met
(beroeps)procedures komen ten laste van de aanvrager.

Lid 3: Elke speler is verplicht in het wedstrijdtenue te verschijnen in de
wedstrijden georganiseerd door de bond of wedstrijden uit naam van U.R.C.,
tenzij bepalingen van de bond dit dwingend verhinderen of tenzij het bestuur
hiervan ontheffing ontleent.
Lid 4: De captain, coach of bij afwezigheid de teammanager zijn
verantwoordelijk voor het opstellingsbeleid bij wedstrijden. Zij zijn hiervoor
slechts verantwoording verschuldigd aan de technische commissie.
Lid 5: Tijdens de wedstrijd staat het team onder leiding van de aanvoerder
die optreedt als vertegenwoordiger van zijn team in gesprekken met
begeleiders, scheidsrechter en tegenstander.
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Artikel 9

Veiligheid
Lid 1: De verantwoordelijkheid om te (laten) bepalen of een lid geschikt is
aan het deelnemen van verenigingsactiviteiten waaronder nadrukkelijk
genoemd wedstrijden en trainingsactiviteiten, ligt allereerst bij het lid.
Lid 2: Onverkort het in vorige lid bepaalde heeft het bestuur, de
teambegeleiding, of een met de veiligheid van spelers belaste functionaris, elk
altijd het recht om een speler, omwille van zijn eigen veiligheid of die van
anderen, deelname aan verenigingsactiviteiten te ontzeggen of om de speler
aanvullende maatregelen te laten nemen.
Lid 3: De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel letsel verkregen uit
wedstrijden, trainingen of andere verenigingsactiviteiten.

Artikel 10 Sponsoring
Lid 1: Alleen het bestuur van de vereniging kan sponsorovereenkomsten
aangaan met derden. Hierbij dient het bestuur de belangen van de vereniging
zo goed mogelijk te behartigen.
Lid 2:

Het bestuur kan geen sponsorovereenkomsten aangaan die:

a.

in strijd zijn met wettelijke bepalingen;

b.

in strijd zijn met de bepalingen van bonden waarbij de vereniging is
aangesloten;

Lid 3: Leden zijn gebonden aan de in de sponsorovereenkomst gehouden
bepalingen en dienen zich tevens bij sponsoring te onthouden van gedragingen
die in strijd zijn met de goede zeden, de rugbymentaliteit of die het aanzien van
U.R.C. of de sponsor schaden.

Artikel 11 Humulus Lupulus
Lid 1:

De Humulus Lupulus is de verzameling van leden van verdienste.

Lid 2:

De Humulus Lupulus wordt voorgezeten door de voorzitter van U.R.C.

Lid 3: De Humulus Lupulus heeft een niet-bindend adviesrecht bij de
benoeming van leden van verdienste als beschreven in artikel 4 lid 5 van de
statuten.

Artikel 12 Sancties
Lid 1: Het bestuur heeft de bevoegdheid om aan leden sancties op te leggen
wanneer leden:
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a.

handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging;

b.

handelen in strijd met de reglementen en voorschriften van de bond
waarbij de vereniging is aangesloten en de vereniging hierbij op
onredelijke wijze benadelen.
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Lid 2:

Sancties in het kader van het voorgaande lid kunnen zijn:

d.

ontzetting uit het lidmaatschap zoals bepaald in artikel 7 lid 7 van de
statuten;

e.

schorsing voor een periode van ten hoogste 24 maanden;

f.

uitsluiting van door het bestuur te bepalen verenigingsactiviteiten voor
een periode van ten hoogste 24 maanden;

g.

beëindigen van functies van betrokkene binnen de vereniging;

h.

het verlenen van diensten zoals het herstellen van toegebrachte schade
aan gebouw en inrichting of andere diensten passend bij het feit
waarvoor de sanctie wordt opgelegd;

i.

een geldboete ten hoogte van maximaal tweemaal de hoogte van de
voor het lid op het moment van het opleggen van de sanctie geldende
jaarlijkse contributie;

j.

een waarschuwing.

Lid 3: Het bestuur informeert de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk
of langs elektronische weg over de opgelegde sanctie.
Lid 4: Onverminderd het in artikel 7 lid 8 van de statuten bepaalde heeft
betrokkene tot één maand na het in kennis te zijn gesteld van het besluit het
recht hiertegen in bezwaar te gaan bij het bestuur. Het bestuur dient bij een
bezwaar het lid binnen twee weken in persoon te horen en het besluit naar
aanleiding van het bezwaar schriftelijk te motiveren. Tijdens de
bezwaartermijn en hangende het beroep blijft een schorsing of uitsluiting van
verenigingsactiviteiten in stand.
Lid 5: Het horen en beslissen op het bezwaar geschiedt door het bestuur,
aangevuld met twee personen die geen lid zijn van een commissie waarvan de
leden door het bestuur worden benoemd of anderszins onder het bestuur
ressorteren en die tevens op afstand staan van de betrokkene en het voorval
waarop het bezwaar betrekking heeft, waarbij tenminste één persoon een
juridische achtergrond heeft. Het bestuur wijst de personen aan.
Lid 6: Geschorste leden hebben tijdens de looptijd van hun schorsing geen
toegang tot activiteiten of faciliteiten van de vereniging, anders dan strikt
noodzakelijk voor de behandeling van een lopend beroep.
Lid 7: Opgelegde sancties beperken de vereniging geenszins in het nemen van
aanvullende (gerechtelijke) stappen zoals civiel- of strafrechtelijke procedures.

Artikel 13 Van de vergadering
Lid 1: De stemgerechtigde leden van de vereniging hebben met inachtneming
van de door de voorzitter te bepalen orde, het recht van interpellatie, initiatief
en amendement, met dien verstande, dat de vergadering beslist in hoeverre een
en ander voor behandeling in aanmerking komt.
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Lid 2: Voor aanvang van de vergadering zullen alle aanwezigen een
presentielijst tekenen.

Artikel 14 Slotbepalingen
Lid 3: Tenzij nader omschreven, gebuikt dit huishoudelijk reglement de
begripsomschrijvingen zoals bepaald in de statuten van U.R.C.
Lid 4: Reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met haar
statuten en/of huishoudelijk reglement.
Lid 5: Daar waar het huishoudelijk reglement en/of reglementen van U.R.C.
onvolledig zijn en/of nadere toelichting behoeven, beslist het bestuur.
Lid 6: Leden, introductieleden en ouders van jeugdleden worden geacht van
de inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement en de reglementen op
de hoogte te zijn.
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