
Statuten 

NAAM, PLAATS VAN VESTIGING, DUUR 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Personeel Rijksuniversiteit/Hanzehogeschool 

en is gevestigd te Groningen. 

Zij zal in deze statuten steeds worden genoemd de S.P.R. 

Zij is aangegaan voor de onbepaalde tijd, te rekenen van de dag van haar oprichting, zijnde 1 

december 1950. 

  

DOEL 

Artikel 2 

De S.P.R. stelt zich ten doel de saamhorigheid, ontwikkeling en ontspanning in de ruimste zin 

des woords, van het personeel der Rijksuniversiteit te Groningen en de Hanzehogeschool te 

Groningen te bevorderen. 

Artikel 3 

De S.P.R. tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken langs wettige weg en wel door 

het vormen van secties voor sport, ontwikkeling en ontspanning, het organiseren van 

wedstrijden en samenkomsten, het aankweken dan wel bevorderen van initiatieven, die een 

goede geest onder het personeel in zijn streven naar ontwikkeling, ontspanning en beoefening 

van sport kunnen bewerkstelligen en voorts door alle andere wettige middelen die aan het 

doel bevorderlijk kunnen zijn. 

  

VERENINGSJAAR 

Artikel 4 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

  

LEDEN 

Artikel 5 

1. De vereniging kent gewone en buitengewone leden. 

2. Gewone leden kunnen zijn:  

o allen die werkzaam zijn bij de Rijksuniversiteit/ Hanzehogeschool te 

Groningen met of zonder dienstverband. 

o Personeel van aan de Rijksuniversiteit Groningen/Hanze hogeschool gelieerde 

instellingen, dit ter beoordeling van het bestuur. 

o Gepensioneerden van een van deze instellingen. 



  

3. Buitengewone leden kunnen zijn:  

o ereleden; 

o leden van verdienste; 

4. Het lidmaatschap eindigt door:  

o overlijden; 

o royement; 

o het beëindigen van de dienstbetrekking anders dan door (vervroegde) 

pensionering; 

o niet meer voldoen aan het gestelde onder het in lid 2 gestelde; 

o schriftelijke opzegging aan het bestuur, met inachtneming van een termijn van 

vier weken. 

5. Royement van een lid kan door het bestuur plaatsvinden al dan niet na een 

desbetreffend besluit van de algemene vergadering wegens het plegen van 

handelingen, strijdig met de statuten of het huishoudelijk reglement of met het 

karakter van de vereniging.Een geroyeerd lid heeft het recht binnen 10 dagen nadat hij 

van het bestuur schriftelijk bericht heeft ontvangen over zijn royement, in beroep te 

komen bij de algemene vergadering; dit beroep dient schriftelijk te worden ingediend 

via het bestuur van de S.P.R. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 6 

De geldmiddelen der S.P.R. bestaan uit: 

a.   contributies, te betalen door de leden; 

b.   giften, makingen, legaten en erfstellingen; 

c.   donaties en andere baten. 

  

CONTRIBUTIE 

Artikel 7 

Elk lid is gehouden de door het bestuur, onder goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering te bepalen contributie, te voldoen. 

De wijze van inning wordt door het bestuur vastgesteld. 

  

BESTUUR 

Artikel 8 

De S.P.R. wordt geleid door een bestuur, gekozen door en uit de gewone leden. Het bestaat uit 

tenminste 5 leden, die zelf hun functies verdelen, tenzij de algemene vergadering 

uitdrukkelijk een besluit over deze aangelegenheid neemt. Bij tussentijdse vacatures vervult 

het bestuur deze tot aan de eerstkomende algemene vergadering. De voorzitter, secretaris en 



penningmeester vertegenwoordigen tezamen de S.P.R. in en buiten rechte en vormen het 

dagelijks bestuur. 

  

ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 9 

Tenminste eenmaal per jaar zal een algemene vergadering worden gehouden. Ieder lid heeft 

het recht de algemene vergadering bij te wonen en kan aldaar ten hoogste een medelid 

vertegenwoordigen. 

Alleen gewone leden hebben stemrecht. 

De bijeenroeping van de leden voor een algemene vergadering geschiedt door kennisgeving 

aan alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste 10 dagen. 

Ter jaarlijkse algemene vergadering vindt onder meer plaats: 

 voorziening in vacatures van het bestuur; 

 behandeling van de jaarverslagen;het doen van rekening en verantwoording door het 

bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;het vaststellen van de begroting. 

De algemene vergadering van leden neemt bindende besluiten bij eenvoudige meerderheid der 

geldig uitgebrachte stemmen. 

Over zaken kan mondeling, over personen moet schriftelijk worden gestemd. 

  

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 10 

Het bestuur kan een of meer buitengewone algemene vergaderingen van leden bijeenroepen, 

al dan niet op verzoek van gewone leden. Indien tenminste 25 gewone leden een schriftelijk 

verzoek aan de secretaris hebben doen toekomen dat zij een buitengewone algemene 

vergadering wensen, dan is het bestuur verplicht deze bijeen te roepen. 

Geeft het bestuur binnen een maand na ontvangst van het verzoek hieraan geen gevolg, dan 

hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te 

gaan, met inachtneming van de voorschriften van deze statuten en het huishoudelijk 

reglement. 

  

GESCHILLEN 

Artikel 11 

Alle geschillen, welke tussen de leden en het bestuur mochten ontstaan, zullen door de 

algemene ledenvergadering worden beslist. 



Artikel 12 

De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene ledenvergadering 

wordt vastgesteld en geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de statuten. 

De statuten worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen in een algemene 

vergadering worden behandeld, indien dit tenminste 10 dagen tevoren schriftelijk ter kennis 

van de leden is gebracht. 

WIJZIGING STATUTEN, OPHEFFING VERENIGING  

Artikel 13 

Een besluit, houdende wijziging van de statuten of opheffing der S.P.R. wordt uitsluitend door 

een algemene vergadering der leden genomen, alwaar tenminste ¾ van het aantal gewone 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van 2/3 der geldig 

uitgebrachte stemmen. 

Indien het vereiste aantal gewone leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 

weken, doch na een oproepingstermijn van tenminste 10 dagen, een tweede algemene 

vergadering gehouden, welke, ongeacht het aantal gewone leden, beslissen kan, doch 

eveneens met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. 

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens deze notarieel zijn vastgelegd. 

Het bepaalde in de tweede alinea van artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de 

besluiten tot wijziging van de statuten of de opheffing der S.P.R. 

Artikel 14 

Bij ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur. De baten der 

vereniging, welke na betaling der schulden overblijven, zullen, tenzij bij overeenkomst 

daaromtrent een regeling is getroffen, door het bestuur worden gebruikt voor een liefdadig 

doel. 

De liquidatie zal geschieden met inachtneming van artikel 19 boek 2 B.W. 

  

SLOTBEPALING 

Artikel 15 

In de gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur, totdat de eerstvolgende algemene vergadering zich over die gevallen heeft 

uitgesproken. 

Huishoudelijk Reglement 

 

TAKKEN VAN SPORT 



Artikel 1 

De volgende sporten en activiteiten worden in verband van de S.P.R. o.a. bedreven: 

conditietraining, fitness, schaatsen, tennis, vissen en zwemmen. 

Daarnaast kan men klaverjassen. 

  

BEGRIPPEN 

Artikel 2 

Dit huishoudelijk reglement, hierna aangeduid met “HR” verstaat onder: 

Bestuur: Het algemeen bestuur van de S.P.R. als bedoeld in artikel 8. van de statuten, hierna 

aangeduid met “AB” tenzij uit de bewoordingen blijkt dat van het dagelijks bestuur sprake is. 

Afdeling of sectie: een onderdeel van de S.P.R. dat zich in het bijzonder met een bepaalde tak 

van sport of activiteit als bedoeld in artikel 1. van het “HR” bezighoudt en geleid wordt door 

een bestuur, gekozen door en uit de deelnemers. 

  

OPRICHTING NIEUWE AFDELING OF SECTIE 

Artikel 3 

Tenminste 10 stemgerechtigde leden kunnen schriftelijk aan het “AB” verzoeken een nieuwe 

afdeling of sectie in het leven te roepen die zich zal gaan bezighouden met een andere tak van 

sport of activiteit dan genoemd in artikel 1. van het “HR”. 

Het “AB” beslist over inwilliging van het verzoek. 

Bij niet inwilliging staat beroep open bij de algemene vergadering. 

  

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4 

Het lidmaatschap van de S.P.R. wordt verkregen door aanmelding als lid bij het bestuur of 

een der afdelings- of sectiebesturen. Het bestuur beslist over de toelating. 

Bij weigering van toelating heeft het aspirant lid recht in beroep te gaan bij de algemene 

vergadering, binnen 10 dagen na het bericht van weigering. 

Het lidmaatschap gaat direct in, na goedkeuring en mededeling daarvan aan het aspirant lid. 

Leden van verdienste en ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering benoemd met tenminste ¾ van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Het bedanken geschiedt op de wijze zoals in artikel 5. lid 4. sub e. van de statuten is geregeld. 



Personen (niet in dienst) die in de loop van het jaar lid worden, betalen naar rato van het 

verstreken jaar minder, met dien verstande, dat zij tenminste de helft van het volle contributie 

bedrag bijdragen. 

Zij maken het verschuldigde bedrag over op giro 924512 van de SPR te Groningen. 

  

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DONATEURS 

Artikel 5 

Donateurs-donatrices zijn zij die een jaarlijkse bijdrage geven van tenminste de helft van de 

lidmaatschapskosten. 

Zij hebben recht op ontvangst van het verenigingsorgaan. 

Zij hebben toegang tot de vergaderingen zonder stemrecht. 

  

RECHTEN VAN LEDEN 

Artikel 6 

De gewone leden, de leden van verdienste en de ereleden hebben de volgende rechten: 

a.  het deelnemen aan een of meer takken van sport of ontspanning zoals aangeboden door de 

S.P.R. 

b.  het bijwonen van de ledenvergaderingen en het uitbrengen van hun stem; 

c.   het indienen van voorstellen bij het bestuur; 

d.  het doen van voorstellen in een algemene vergadering. 

De buitengewone leden als bedoeld in artikel 5. lid. 3. sub c. van de statuten hebben dezelfde 

rechten, doch hebben slechts een adviserende stem in de algemene vergaderingen. 

De leden van verdienste kunnen worden vrijgesteld van het betalen van contributie voorzover 

zij geen gewoon lid meer zijn. 

De ereleden zijn van het betalen van contributie vrijgesteld. 

  

PLICHTEN VAN DE LEDEN 

Artikel 7 

1. Alle leden zijn verplicht: 

a.  zich stipt te gedragen naar de voorschriften en bepalingen, welke in de statuten en 

het huishoudelijk reglement zijn omschreven, alsmede naar die, welke door het 

bestuur in het belang van de S.P.R. zijn vastgesteld; 

b.  de aanwijzingen van technische leiders, scheidsrechters, aanvoerders enz. op te 

volgen en zich te onthouden van onbetamelijk gedrag; 

c.   genoegen te nemen met en zich te onderwerpen aan alle besluiten door de 



algemene vergadering genomen, ongeacht of zij bij het nemen van die besluiten 

al dan niet tegenwoordig zijn geweest; 

d.  zich door of vanwege het bestuur te doen inschrijven als lid van een of meer 

erkende 

landelijke of regionale organisaties waarbij de desbetreffende afdeling of sectie zich 

dient aan te sluiten voor het kunnen deelnemen aan oefeningen, wedstrijden of 

toernooien. 

STRAFFEN 

Artikel 8 

1. Het bestuur is bevoegd aan de leden straffen op te leggen, indien zij naar het oordeel 

van het bestuur nalatig zijn in de nakoming van de in artikel 7. van dit reglement 

genoemde plichten of op andere wijze in strijd handelen met bepalingen, voorkomend 

in de statuten of dit reglement. De straffen, die niet worden opgelegd dan na overleg 

met het bestuur van de desbetreffende sectie, worden schriftelijk meegedeeld aan 

betrokkenen. 

2. De door het bestuur op te leggen straffen kunnen bestaan uit: 

a. het schorsen voor het deelnemen aan oefeningen, wedstrijden, demonstraties, 

uitvoeringen enz. voor zolang als het bestuur nodig oordeelt; 

b. royement op de wijze als genoemd in artikel 5. lid 5. van de statuten.Bezwaren van 

betrokkenen tegen opgelegde straffen, genoemd onder a. kunnen schriftelijk bij het 

bestuur worden ingediend binnen 4 x 24 uur. Het bestuur neemt een beslissing over 

het bezwaar in zijn eerstvolgende vergadering. 

 

AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

Artikel 9 

Alle bestuursleden, zowel van algemeen bestuur, dagelijks bestuur, als van afdelingen of 

secties, worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Zij zijn voor gelijke perioden herkiesbaar. 

Zij treden af volgens rooster. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet in hetzelfde jaar af. Elk gewoon lid heeft 

het recht schriftelijk voor de algemene vergadering kandidaten voor te stellen voor het 

bestuur. 

  

TOEGANG ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 10 

Toegang tot (buitengewone) algemene vergaderingen hebben de leden, donateurs en de met 

het oog op de agenda door het “AB” toegelaten personen. 

  

TAAK ALGEMENE VERGADERING 



Artikel 11 

Naast de in artikel 9. van de statuten genoemde werkzaamheden, worden in de algemene 

vergadering 

a. door de kascommissie bedoeld in artikel 14. van dit reglement verslag uitgebracht over haar 

werkzaamheden; 

b. voorstellen van het “AB”, de afdelingen en van haar leden behandeld. 

  

STAKING VAN STEMMEN 

Artikel 12 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Wanneer een te verkiezen persoon bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid der 

geldig uitgebrachte stemmen heeft, dan volgt een nieuwe stemming. 

Leidt ook deze stemming niet tot een resultaat, dan beslist het dagelijks bestuur. 

  

VERANTWOORDING 

Artikel 13 

Het bestuur is aan de algemene vergadering rekening en verantwoording verschuldigd voor 

het door haar gevoerde beleid. 

Zo spoedig mogelijk na 31 december van elk jaar, doch tenminste 14 dagen voor de algemene 

vergadering doet het bestuur verantwoording aan de kascommissie bedoeld in artikel 14. van 

dit reglement. 

In de algemene vergadering wordt de penningmeester al of niet decharge verleend voor zijn 

financieel beheer, op voorstel van de kascommissie. 

  

KASCOMMISSIE  

Artikel 14 

De kascommissie wordt door de algemene vergadering uit de leden gekozen en bestaat uit 

tenminste 3 personen, waarvan jaarlijks een aftreedt volgens rooster. 

Zij worden voor de duur van drie jaar gekozen en zijn niet terstond herkiesbaar. 

De kascommissie is belast met het nagaan van de financiële verantwoording van het 

geldelijke beheer van de penningmeester en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de 

algemene vergadering. 

  



VERENINGSORGAAN  

Artikel 15 

Er is een verenigingsorgaan dat periodiek verschijnt. In dit orgaan worden mededelingen, de 

S.P.R. betreffende, gepubliceerd. 

Het bestuur voorziet in de benoeming van redactieleden, waarbij gestreefd dient te worden 

naar redactieleden, die uit verschillende afdelingen afkomstig zijn. 

Artikel 16 

Elk lid zal in kennis worden gesteld waar de tekst van de statuten en dit reglement staat 

vermeld. 

 


