SURINAAMSE TENNIS BOND
HOOFDSTUK I
Artikel 1:
Naam en zetel
1.1. De vereniging draagt de naam “Surinaamse Tennis Bond” en wordt in deze
statuten en haar overige reglementen nader aangeduid als “De STB”.
1.2. De STB is gevestigd te Paramaribo.
Artikel 2:
Rechtspersoon en duur
De STB is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Artikel 3:
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 4:
Doel
4.1. De STB heeft ten doel de tennissport in Suriname te bevorderen en te
ontwikkelen.
4.2.

De STB tracht dit doel onder meer te bereiken door:
I.
voor zover mogelijk de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle
aspecten van de tennissport in Suriname;
II.

het tot stand brengen en het in stand houden van contact tussen alle
(tennis)verenigingen en beoefenaren van de tennissport in Suriname, dit
om een band te vormen tussen zo mogelijk alle beoefenaren van het
tennisspel;

III.

het geven van voorlichting en educatie over de tennissport en het maken
van propaganda voor de tennissport;

IV.

het bevorderen of ter hand nemen van opleidingen gericht op het
verenigingskader, tennisleraren en officials;

V.

het bevorderen en stimuleren van tennisonderwijs in brede zin;

VI.

het uitschrijven, organiseren en steunen van tenniswedstrijden, waaronder
nationale kampioenschapswedstrijden;

VII.

het bewerkstelligen en bevorderen van regionale of interlandwedstrijden
en andere internationale tennisontmoetingen alsmede het participeren in
internationale toernooien en het daartoe samenstellen van nationale en
regionale tennisselecties, het afvaardigen naar het buitenland van
geselecteerde spelers en nationale
tennisselecties als officiële
vertegenwoordigers van Suriname;
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VIII.

te garanderen dat tennisspelers die gerechtigd zijn om deel te nemen aan
tenniswedstrijden in Suriname, dit vrijelijk kunnen doen, dus zonder enige
discriminatie jegens hen vanwege afkomst, sekse, huidskleur, seksuele
voorkeur, leeftijd, religie en politieke voorkeur;

IX.

het nemen van alle maatregelen, welke kunnen leiden tot het verhogen van
het spelpeil in de tennissport;

X.

het ondernemen van acties of het nemen van maatregelen tegen een
individu of een groep die de statuten, reglementen of besluiten van de STB
heeft geschonden en voor zover nodig daarvoor sancties of boetes op te
leggen;

XI.

het (doen) bouwen en (doen) beheren van tennisfaciliteiten
bijbehorende accommodaties;

XII.

het zoveel als mogelijk samenwerken met daarvoor in aanmerking
komende organisaties, instellingen en personen;

XIII.

het naleven van het welzijn beleid en het anti-doping beleid van de
Internationale Tennis Federatie (ITF).

met

XIV. het behartigen van de belangen van de STB leden en aangeslotenen en het
in- en buiten rechte vertegenwoordigen van haar leden;
XV.

alle andere geoorloofde middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen
zijn of de STB verder ten dienste staan.

HOOFDSTUK II
DE LEDEN
Artikel 5:
Soorten van leden
De leden worden onderscheiden in gewone leden, bondsleden, buitengewone leden,
ereleden en ondersteunende leden.
a.

Gewone leden zijn in Suriname gevestigde (tennis)verenigingen, die
rechtspersoonlijkheid bezitten of een onderdeel vormen van een
rechtspersoonlijkheid bezittende (sport)vereniging.

b.

Bondsleden:
1.
Categorie 1. Bondsleden, zijn leden van een vereniging als bedoeld onder
sub a onder de aanduiding “Gewone leden”, die bij hun vereniging het
tennisspel beoefenen en wensen te participeren in evenementen
georganiseerd door de STB of die welke vallen onder auspiciën van de
STB.
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2.

c.

Categorie 2a) Bondleden, zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die
de doelstellingen van de STB onderschrijven en de verwezenlijking
daarvan bevorderen en als zodanig door het Bondsbestuur zijn toegelaten,
voorts
Categorie 2b) Bondsleden, zijn individuele beoefenaren van het tennisspel
in Suriname die niet zijn aangesloten bij een (tennis)vereniging als
bedoeld sub a.

Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen, die zich jegens de STB of voor de
tennissport in Suriname bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
De benoeming van ereleden geschiedt op voordracht van het Bestuur bij besluit
van de Algemene Ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten
minste twee/ derde der geldig uitgebrachte stemmen.
Ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de STB.

Artikel 6:
Aanvang en beëindiging lidmaatschap
6.1. Het lidmaatschap kan door een kandidaat-lid verkregen worden door schriftelijke
aanmelding bij de STB, tenzij deze statuten of andere reglementen een andere
wijze van aanmelding voorschrijven.
De procedure ter verkrijging van het lidmaatschap wordt nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
6.2.

Indien het kandidaat-lid niet wordt toegelaten tot het lidmaatschap, staat voor de
aanvrager beroep daar tegen open op de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering, met uitzondering van bondsleden.

6.3.

Met uitzondering van de ereleden, verbinden alle overige leden zich tot het
lidmaatschap van de STB voor een periode vantenminste1 (één) verenigingsjaar.

6.4.

Het lidmaatschap van de STB kan niet worden verkregen gedurende de periode
dat een lid door de STB uit het lidmaatschap is ontzet.

6.5.

Het lidmaatschap van de STB eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging door de STB;
c. overlijden van een lid tevens natuurlijk persoon;
d. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
e. het verlies van de rechtspersoonlijkheid in geval van een lid tevens
rechtspersoon.
De wijze van beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of door royement,
wordt voor zover nodig nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

6.6.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden:
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a. tegen het einde van het verenigingsjaar, met dien verstande dat de schriftelijke
opzegging geschiedt uiterlijk één maand voor het einde van het lopende
verenigingsjaar.
Bij gebreke daarvan wordt het lidmaatschap voor het daarop volgende
verenigingsjaar voortgezet en geldt de opzegging eerst tegen het einde van het
daaropvolgende verenigingsjaar;
b. door schriftelijke opzegging en met onmiddellijke ingang, indien
redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap
voortduurt.
Een lid kan het lidmaatschap niet opzeggen vanwege rechten of verplichtingen die
in de onderhavige statuten of andere reglementen zijn opgenomen of indien het
betreft een wijziging van een financiële verplichting.
6.7.

Opzegging van het lidmaatschap door de STB kan geschieden:
a. in geval het lid handelingen verricht in strijd met zijn/haar verplichtingen als
vermeld in artikel 8;
b. in geval van gedragingen van het lid, welke strijdig zijn met het doel van de
STB of haar belangen of van de tennissport schaadt;
c. indien het lid niet (langer) voldoet aan de statutair vastgestelde eisen voor
lidmaatschap;
d. indien het lid, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de STB,
medewerking verleent aan de organisatie van wedstrijden buiten STB verband
of deelneemt aan een wedstrijd die niet door de STB is of wordt erkend,
echter met uitzondering van de tenniswedstrijden die de gewone leden intern
in hun eigen vereniging althans voor hun leden organiseren in hun eigen
clubverband.
Opzegging door de STB geschiedt schriftelijk door het Bestuur, met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

6.8.

Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) door de STB geschiedt door het
Bestuur, met onmiddellijke ingang, op grond van het niet nakomen van financiële
verplichtingen door het desbetreffende lid en het in gebreke blijven aan deze
verplichtingen te voldoen of vanwege andere zwaarwichtige gedragingen, welke
strijdig zijn met het doel van de STB of haar belangen of van de tennissport
schaden.
Bij ontzetting uit het lidmaatschap (royement), is beroep bij de Algemene
Ledenvergadering mogelijk.

6.9.

Voor alle categorieën leden geldt dat de STB het lidmaatschap met onmiddellijke
ingang door schriftelijke opzegging kan doen eindigen, indien redelijkerwijs van
de STB niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

6.10. Indien het lidmaatschap van een lid eindigt gedurende het verenigingsjaar, is het
lid niettemin gehouden zijn financiële verplichtingen jegens de STB voor de
resterende periode van het lopende verenigingsjaar na te komen.
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Artikel 7:
Ledenregister
7.1. De STB houdt een register van leden bij, namelijk het ledenregister.
7.2.

In dit ledenregister worden alleen die gegevens bijgehouden welke voor de
realisering van het doel van de STB noodzakelijk zijn. Het register is niet
toegankelijk voor derden.

Artikel 8.
Rechten en verplichtingen van leden
8.1. Leden zijn verplicht:
a. De statuten, reglementen en besluiten van organen van de STB na te leven;
b. De belangen van de STB en/of de tennissport niet te schaden;
c. Alle overige verplichtingen welke de STB in naam of ten behoeve van de
leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na
te komen.
8.2.

Gewone leden zijn verplicht voor elk lid van de vereniging, die bij de vereniging
schriftelijk kenbaar maakt via een aanmeldingsformulier dat hij/zij bondslid van
de STB wenst te worden, voor dit lid bij de STB het lidmaatschap als bondslid
aan te vragen.
Voorts zijn gewone leden verplicht kandidaat bondsleden uitdrukkelijk en
schriftelijk erop te wijzen, dat het bondslidmaatschap van de STB met zich
meebrengt de verplichting te handelen in overeenstemming met de statuten,
reglementen en besluiten door of vanwege de STB.
De leden betalen hun STB lidmaatschap contributie rechtstreeks aan de STB.

8.3.

De STB is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op
te leggen, tevens om voorwaarden te verbinden aan het lidmaatschap of aan de
deelname door leden aan nationale of internationale wedstrijden.
Behalve in deze statuten kunnen aan de leden rechten worden verleend en
verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan van de
STB.

8.4.

Leden zijn verplicht hun financiële verplichtingen te hebben voldaan op de
uiterste datum zoals door de STB is aangegeven.

8.5.

Behalve opzegging en royement als uiterste middel, is de STB gerechtigd tot het
treffen van sancties tegen leden die hun verplichtingen jegens de STB niet
nakomen, onder meer door het opleggen van boetes, opschorting van het
lidmaatschap voor een bepaalde periode of schorsing van deelname aan één of
meer STB wedstrijden.
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HOOFDSTUK III
DE ORGANISATIE
Artikel 9:
Organen
9.1. Organen van de STB zijn het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
9.2.

Op grond van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement en/of bij besluit van
het Bestuur kunnen onder verantwoordelijkheid van het Bestuur, commissies,
werkgroepen en individuele personen worden belast met een nader omschreven
taak of taken.
Aan
deze
commissies,
werkgroepen
en
personen
kan
daarbij
beslissingsbevoegdheid zijn toegekend door het Bestuur, dit met behoud door het
Bestuur van zijn verantwoordelijkheid daarvoor.
Het Bestuur kan de leden van deze commissies en werkgroepen instellen, tevens
individuele personen aanstellen, en de leden daarvan, tevens voormelde
individuele personen, benoemen en ontslaan.
De taken en bevoegdheden van de STB organen, commissies, werkgroepen en
individuele personen kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.

HET BESTUUR
Artikel 10:
Bestuur
10.1. Het Bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering
gekozen door de gewone leden en bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie
en ten hoogste negen meerderjarige personen.
10.2. Het Bestuur wordt voor twee jaren gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen en daarna worden de functies onderling
verdeeld. Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
10.3. Het Bestuur is met de leiding van de vereniging belast, met inachtneming van het
bepaalde in deze statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Tegenover
derden blijkt van een besluit van het Bestuur voldoende uit een geschrift dat is
ondertekend door twee bestuursleden onder wie de voorzitter, of bij diens belet of
ontstentenis de secretaris.
10.4. De voorzitter, bij ontstentenis de ondervoorzitter, de secretaris en de
penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse
leiding van de vereniging.
10.5. De maximale periode, gedurende welke bestuursleden aaneen gesloten
benoembaar zijn, wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
10.6. De voorziening in tussentijdse vacatures in het Bestuur worden in het
Huishoudelijk Reglement geregeld.
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Artikel 11:
Bevoegdheden Bestuur
11.1. De werkzaamheden en de bevoegdheden van het Bestuur worden nader geregeld
in het Huishoudelijk Reglement.
11.2.

In die gevallen waarin niet is voorzien door de Statuten of het Huishoudelijk
Reglement of door besluiten van de Algemene Ledenvergadering, beslist het
Bestuur.

11.3.

Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering voor het kopen, verkopen of bezwaren van onroerende zaken.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12:
Algemene Ledenvergadering
12.1. Jaarlijks worden minstens twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden:
a.
uiterlijk in de maand juni, waarin worden beoordeeld het uitgebrachte
verslag van het Bestuur over de verrichtingen, alsmede de rekening en
verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar;
b.
zo nodig een nieuw Bestuur wordt gekozen;
c.
uiterlijk in de maand december, waarin de begroting voor het komende
verenigingsjaar wordt vastgesteld.
12.2.

Het Bestuur is verplicht om een met redenen omkleed schriftelijk verzoek van
tenminste (twee) stemgerechtigde leden binnen een maand na ontvangst van dit
verzoek een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Indien het Bestuur niet
binnen deze termijn aan het verzoek voldoet, kunnen de betreffende leden zelf een
Algemene Ledenvergadering onder hun leiding bijeenroepen en daarin
rechtsgeldige besluiten nemen.

12.3.

Algemene Ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het Bestuur
zulks wenselijk acht.

12.4.

In een Algemene Ledenvergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten
worden genomen bij aanwezigheid van meer dan de helft der stemgerechtigde
leden.
Is niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen twee
maanden een nieuwe vergadering uitgeschreven, met dezelfde agenda, waarop
besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal alsdan ter vergadering
aanwezige stemgerechtigden.

Artikel 13:
Stemming
Tenzij in de statuten of in het Huishoudelijk Reglement anders is bepaald worden
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Alleen gewone leden hebben stemrecht.
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HOOFDSTUK IV
GELDMIDDELEN
Artikel 14:
Geldmiddelen
14.1. De geldmiddelen van de STB bestaan uit:
Contributies, bijdragen, entree- en/of inschrijfgelden, examengelden, boetes,
uitkeringen, donaties, subsidies en andere inkomsten.
14.2.

Het bedrag der contributies, entree- en/of inschrijfgelden en boetes, wordt in het
Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

14.3.

De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een verificatiecommissie van 3
(drie) personen, niet tot het Bestuur behorende, die eens per verenigingsjaar, de
financiële administratie controleert.

14.4.

De Verificatiecommissie brengt in de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in
artikel 12.1.sub a, schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

14.5.

Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het verslag van de
verificatiecommissie, strekt de leden van het Bestuur tot decharge voor
handelingen die uit dit verslag en de onderliggende stukken blijken.

HOOFDSTUK V
HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15:
Het Huishoudelijk Reglement
15.1. De Algemene Ledenvergadering regelt bij Huishoudelijk Reglement alles wat
voor de uitvoering der statuten nodig is en alle zaken die niet in de statuten zijn
geregeld.
15.2.

De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de
wet, de statuten, de openbare orde of de goede zeden.

WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 16:
Statutenwijziging
16.1. Wijzigingen van de statuten geschieden in een speciale daartoe belegde Algemene
Ledenvergadering en vereisen tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige
stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft der stemgerechtigde leden
aanwezig is.
Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is, wordt de behandeling van de voorstellen aangehouden en binnen een
maand een nieuwe vergadering uitgeschreven waarop, ongeacht het aantal alsdan
ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, over de voorstellen besluiten
kunnen worden genomen, met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige
stemmen.
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16.2.

Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten tenminste veertien dagen voor de
Algemene Ledenvergadering waarin deze zullen worden behandeld, door het
Bestuur aan de leden worden verstrekt.

ONTBINDINGEN LIQUIDATIE
Artikel 17:
Ontbinding en liquidatie
17.1. Tot ontbinding van de STB kan worden besloten in een speciaal daartoe belegde
Algemene Ledenvergadering, waarop tenminste twee/derde deel van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is met tenminste drie/vierde deel van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is, wordt binnen een maand een nieuwe vergadering uitgeschreven
waarop, ongeacht het aantal alsdan ter vergadering aanwezige stemgerechtigden,
een besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen, met tenminste
drie/vierde deel der uitgebrachte geldige stemmen.
17.2.

Bij ontbinding van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering een
persoon of instantie benoemd die belast wordt met de liquidatie.
Een eventueel batig saldo wordt verdeeld onder degenen die op het ogenblik van
ontbinding gewoon lid van de vereniging zijn.
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het
Burgerlijk Wetboek.

SLOTBEPALING
Artikel 18:
Slotbepaling
In spoedeisende gevallen en in alle gevallen waarin de statuten of het Huishoudelijk
Reglement of andere reglementen niet voorzien, alsmede in geval van verschil van
mening omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van de statuten of het
Huishoudelijk Reglement, handelt het Bestuur naar goedvinden, onder gehoudenheid om
één en ander zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene
Ledenvergadering.

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering
gehouden te Paramaribo op ........................ 2014.

Het Bestuur
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