
Statuten der Vereniging voor Conflictsimulatiespelen ‘Rabenhaupt’ te Groningen 

art 1 - Naam 
1.1  De vereniging draagt de naam “Vereniging voor Conflictsimulatiespelen Groningen 

Rabenhaupt”. 
1.2  De vereniging is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als bedoeld in titel 2 boek 2 

BW. 

art 2 - Zetel 
2.1 De vereniging heeft haar zetel in Groningen. 

art 3 - Doelstelling 
3.1 De vereniging heeft als doelstelling middels conflictsimulatiespelen: 
 a) het verschaffen van gezelligheid en spelplezier voor de leden; 
 b) het vergroten van het diplomatieke, economische, culturele en polemologische inzicht van de 

leden; 
 c) het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie en integratie van het beoefenen van 

conflictsimulatiespelen. 
3.2 Deze doelstelling wordt gerealiseerd door middel van het organiseren van spelavonden voor 

de leden. Daarnaast kan deze doelstelling onder meer worden gerealiseerd door: 
 a) het geven van voorlichting; 
 b) het ter beschikking stellen van spelfaciliteiten; 
 c) het faciliteren van toernooien; 
 d) het faciliteren van spel gerelateerde evenementen. 

art 4 - Verenigingsjaar 
4.1 Een verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. 

art 5 - Vereniging 
5.1 De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. 
5.2 De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering (ALV), een bestuur en een 

kascommissie. 
5.3 De ALV kan voor specifieke taken commissies aanstellen. Dergelijke commissies dienen een 

eenduidige opdracht te krijgen. Een lid van een commissie dient handelingsbekwaam te zijn. 

art 6 - Leden 
6.1 Een lid is een tot de vereniging toegelaten persoon. 
6.2 Een lid dient minimaal de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt. 
6.3 Een persoon die de leeftijd van 16 of 17 jaren heeft, kan toegelaten worden als lid, mits 

hiertoe schriftelijke toestemming is verleend door diens ouders en/of voogd. 
6.4 Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden. 

Indien het bestuur niet tot toelating overgaat, kan de ALV alsnog tot toelating overgaan. 

art 7 - Rechten van leden 
7.1 Leden hebben het recht tot bijwonen van verenigingsactiviteiten. 
7.2 Leden hebben toegang tot de ALV. 
7.3 Leden hebben recht op inzage in de statuten, het huishoudelijk reglement (HR), de notulen 

van de ALV en en de inventarisatielijst. Tevens kan een lid schriftelijk de notulen van het 
bestuur aanvragen. 

art 8 - Verplichtingen van leden 
8.1 Een lid dient zich volgens algemene fatsoens- en gedragsnormen te gedragen tijdens 

verenigingsactiviteiten. 
8.2 Een lid is verplicht tot het tijdig betalen van de contributie. 
8.3 Een lid is verplicht om contactgegevens, en wijzigingen daarop, tijdig door te geven aan het 

bestuur. 
8.4 Een lid dient zich te houden aan sancties die door de vereniging zijn opgelegd. 
8.5 Een lid dient zich in te zetten om de doelstelling van de vereniging te realiseren. 
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art 9 - Beëindigen lidmaatschap 
9.1 Het lidmaatschap eindigt: 
 a) bij overlijden van het lid; 
 b) door schriftelijke opzegging door het lid; 

indien het lid opzegt binnen 14 dagen na het verschijnen van de notulen van de eerste ALV 
van het verenigingsjaar, is voor het betreffende verenigingsjaar geen contributie verschuldigd. 

 c) door opzegging namens de vereniging; 
Het bestuur kan hiertoe overgaan indien het lid niet voldoet aan art 8 lid 2 of art 8 lid 3. 

 d)  door royement. 
9.2 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie 

voor dat jaar in zijn geheel verschuldigd, behoudens het bepaalde in art 9 lid 1 sub b. 
9.3 Er wordt geen restitutie van contributie verleend. 

art 10 - Ereleden 
10.1 Een erelid wordt, op voordracht van het bestuur, benoemd door de ALV, mits het beoogde 

persoon dit accepteert. 
10.2 Een erelid kan lid zijn van de vereniging. 

art 11 - Rechten ereleden 
11.1 Een erelid heeft het recht om bijzondere verenigingsactiviteiten bij te wonen. 

art 12 - Beëindigen erelidmaatschap 
12.1 De ALV heeft te allen tijde het recht om een erelidmaatschap te herroepen. 
12.2 Een erelid heeft te allen tijde het recht om zijn erelidmaatschap te beëindigen. 

art 13 - Donateurs 
13.1 Een donateur is een (rechts-)persoon die de vereniging financieel, in diensten of in goederen 

ondersteunt. 
13.2 Het bestuur beslist over toelating van een donateur. Indien het bestuur niet tot toelating 

besluit, kan de gift als schenking aanvaard worden. 
13.3 Een persoon die als lid geroyeerd is, kan niet in aanmerking voor donateurschap komen. 

art 14 - Rechten donateurs 
14.1 Op het moment dat de waarde van een donatie de contributie evenaard of overstijgt, heeft de 

donateur het recht  om zich door maximaal 1 persoon te laten vertegenwoordigen. 
14.2 Een donateur kan uitgenodigd worden om bijzondere verenigingsactiviteiten bij te wonen. 
14.3 Een persoon die als lid geroyeerd is, kan een donateur niet vertegenwoordigen. 

art 15 - Beëindigen donateurschap 
15.1 Het donateurschap vervalt met het eindigen van het lopende verenigingsjaar. 

art 16 - Algemene Ledenvergadering (ALV) 
16.1 Aan de ALV komen alle bevoegdheden in de vereniging toe. 
16.2 Aan het begin van de ALV wijst het bestuur, uit de aanwezigen, een vergadervoorzitter aan 

voor deze ALV. Indien een ALV is bijeengeroepen door minimaal 10 leden, wijst de ALV, uit 
de aanwezigen, een vergadervoorzitter aan voor deze ALV. 

16.3 Het bestuur draagt zorg voor een notulist. De ALV kan uit haar midden een 2e notulist 
aanstellen. Het bestuur blijft verantwoordelijk om zorg te dragen voor verspreiding van de 
beschikbare notulen. 
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art 17 - Bijeenroepen ALV 
17.1 De ALV wordt minimaal 1 keer per jaar bijeen geroepen. Deze ALV dient binnen een periode 

van 14 dagen voor of na het begin van het verenigingsjaar gehouden te worden. 
17.2 Een ALV wordt bijeen geroepen door het bestuur 
 a) Als dat statutair verplicht is 
 b) Als het bestuur dat nodig acht 
 c) Bij schriftelijke opdracht van tenminste 10 leden. 

Deze opdracht moet tevens de agenda van de ALV, een voorstel voor de vergadervoorzitter en 
eventueel een lijst met genodigden te bevatten. De uitnodiging van deze personen dient 
gedaan te worden door door de leden die de ALV bijeenroepen. 

17.3 Een ALV dient minimaal 14 dagen van te voren schriftelijk aan de leden aangekondigd te 
worden. De agenda en relevante stukken dienen minimaal 7 dagen van te voren aan de leden 
kenbaar gemaakt te worden. 

17.4 De ALV wordt gehouden in de plaats waar de verenigingszetel is. 
17.5 De lokatie van de ALV wordt geregeld door het bestuur, of door de leden die een ALV 

bijeenroepen. 

art 18 - Toegang, spreekrecht en stemrecht op een ALV 
18.1 Gedurende een ALV kan een aanwezig persoon, die zich niet volgens algemene fatsoens- en 

gedragsnormen gedraagt, de toegang slechts ontzegd worden door een gewone meerderheid 
binnen deze ALV. 

18.2 Op een ALV mogen aanwezig zijn: 
 a) leden aan wie de toegang niet ontzegd is; 
 b) genodigden; 
 c) geschorste leden; 
 d) personen die beroep aantekenen tegen het in art 6 lid 4 genoemde bestuursbesluit. 
 Na behandeling van de schorsingen resp. toelatingen mogen slechts de onder categorie a) en 

b) genoemde personen aanwezig zijn. 
18.3 Spreekrecht op een ALV hebben: 
 a) leden aan wie de toegang niet ontzegd is; 
 b) genodigden; 
 c) geschorste leden; 
 d) personen die beroep aantekenen tegen het in art 6 lid 4 genoemde bestuursbesluit. 

Personen  vallende in de categorie c) en d) hebben alleen spreekrecht tijdens de behandeling 
van hun schorsing danwel toelating. 

18.4 Stemrecht tijdens een ALV hebben niet geschorste leden. 

art 19 - Volmachten 
19.1 Een lid kan zijn stem bij volmacht doen uitbrengen door een ander lid, tenzij hij geschorst is. 

Deze volmacht moet vooraf of tijdens de ALV schriftelijk aan het bestuur overhandigd 
worden. 

19.2 Een volmacht dient in ieder geval te bevatten: 
- de naam van de volmachtgever 
- de naam van de gevolmachtigde 
- de datum van de desbetreffende ALV 
- de handtekening van de volmachtgever 
- de datum van ondertekening 

19.3 Elektronisch verstuurde volmachten kunnen door de ALV geaccepteerd worden. In het HR 
wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een elektronische machtiging geaccepteerd wordt. 

19.4 Volmachten zijn niet overdraagbaar. 
19.5 Een lid kan niet meer dan 3 volmachten hebben. 
19.6 Stemmen die wegens vertrek van een lid uit de ALV niet meer uitgebracht worden, worden in 

elke verdere stemming tijdens de ALV als neutrale stem geteld, tenzij anders is aangegeven op 
een volmacht. 
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art 20 - Besluiten op ALV 
20.1 Een besluit op de ALV is slechts geldend indien tenminste 25% van de leden 

vertegenwoordigd is. 
20.2 Alle besluiten op de ALV, uitgezonderd de in art 21 genoemde besluiten, geschieden met een 

gewone meerderheid. 
20.3 Stemmingen op de ALV geschieden door middel van handopsteking. 
20.4 Stemmingen over personen geschieden te allen tijde schriftelijk. 
20.5 Indien een stemgerechtigd aanwezig lid hiertoe verzoekt wordt een stemming schriftelijk 

uitgevoerd. 
20.6 De behandeling van schorsingen en toelatingen dient aan het begin van de ALV te geschieden. 
 

art 21 - Bijzondere besluiten op ALV 
21.1 Een voorstel met betrekking tot statutenwijzigingen, wijzigingen in het H.R. of ontbinding van 

de vereniging dient, in een ALV waarin minimaal 2/3e van het aantal van de leden 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste 2/3e van de uitgebrachte stemmen 
aangenomen te worden. 

21.2 Wordt het in art 21 lid 1 genoemde quorum niet gehaald, dan kan de ALV met een gewone 
meerderheid het betreffende voorstel tekstueel vaststellen. Dit voorstel dient binnen 28 dagen 
opnieuw in ongewijzigde vorm in stemming te worden gebracht in een nieuwe ALV. In deze 
nieuwe ALV geldt de in art 20 lid 1 genoemde vertegenwoordiging. Het voorstel kan worden 
aangenomen met een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen. 

21.3 Een voorstel met betrekking tot royement dient met 2/3e meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen aangenomen te worden. De ALV kan, na een periode van tenminste 5 jaar na het 
opleggen van het royement, dit royement opheffen. De ALV kan een lid alleen royeren indien 
dit lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
vereniging opzettelijk of verwijtbaar benadeelt. 

art 22 - Sluiten of schorsen ALV 
22.1 Een vergadering kan pas gesloten worden als alle vastgestelde agendapunten afgehandeld zijn. 
22.2 De vergadervoorzitter kan besluiten tot een schorsing van de vergadering voor maximaal 15 

minuten. 
22.3 De ALV kan besluiten de vergadering voor maximaal 14 dagen te schorsen. Bij hervatting van 

de vergadering kan de ALV een andere vergadervoorzitter aanstellen. 
22.4 Als het aantal, door art 19 lid 6, neutraal geworden stemmen groter is dan de helft van de 

vastgestelde stemmen, wordt de vergadering geschorst voor maximaal 14 dagen. 
22.5 Bij voortzetting van een geschorste vergadering genoemd in art 22 lid 3 of art 22 lid 4 moet 

opnieuw het aantal stemmen vastgesteld worden. 

art 23 - Bestuur 
23.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging binnen en buiten rechte. 
23.2 Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. 
23.3 Het bestuur wordt benoemd tot de ALV zoals genoemd in art 17 lid 1. 
23.4 Indien het aantal bestuursleden beneden de 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het 

bestuur is dan verplicht om binnen 28 dagen een ALV uit te roepen waarin een nieuw bestuur 
aangesteld wordt. De vervallen functie wordt waargenomen door de overgebleven 
bestuursleden tot er een nieuw bestuur is aangesteld op de ALV. 

23.5 Een bestuurslid moet lid van de vereniging zijn. 
23.6 De functies van voorzitter, penningmeester of secretaris kunnen niet in dezelfde persoon 

verenigd zijn. 
23.7 Een bestuurslid moet handelingsbekwaam zijn. 
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art 24 - Aanstellen bestuur 
24.1 Het bestuur wordt benoemd door de ALV. 
24.2 Voordracht voor een bestuur geschiedt door het zittende bestuur of door tenminste tien leden. 

Een voordracht bevat de namen en de beoogde functies. 
Een voordracht door het zittende bestuur moet minimaal 14 dagen van te voren aan de leden 
kenbaar gemaakt worden. 
Een voordracht door tenminste 10 leden moet minimaal 7 dagen van te voren aan de leden 
kenbaar gemaakt worden. 

24.3 Een voordracht voor een bestuur dient op de ALV toegelicht te worden met een beleidsplan en 
een begroting. 

24.4 Over een voordracht voor een bestuur wordt gestemd of deze gesteund wordt door een 
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

24.5 Indien er meerdere voordrachten voor een bestuur zijn, wordt over ieder voorstel apart 
gestemd of deze gedragen wordt door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Wanneer er na deze stemmingen nog meerdere voorstellen voor een bestuur over zijn, wordt 
uit deze voorstellen een nieuw bestuur gekozen. 

24.6 Indien alle voorstellen verworpen zijn, dan treed art 28 in werking. 

art 25 - Rechten bestuur 
25.1 Het bestuur heeft recht om: 
 a) Nieuwe leden toe te laten, (art 6 lid 4) 
 b) Donaties, schenkingen en legaten te accepteren of af te wijzen. 
 c) Donateurs toe te laten, (art 13 lid 2) 
 d) Commissies aan te stellen, 
 e) Het lidmaatschap van een lid op te zeggen namens de vereniging, conform art 9 lid 1 sub c, 
 f) Een ALV bijeen te roepen, (art 17 lid 2 sub b) 
 g) Om voor een individueel nieuw lid de contributie te verlagen naar rato van het aantal 

verstreken maanden van het verenigingsjaar, 
 h) Buitenstaanders uit te nodigen voor een ALV, 
 i) Donateurs en/of buitenstaanders uit te nodigen voor bijzondere verenigingsactiviteiten, 
 j) Uitgaven te doen, conform de goedgekeurde begroting, 
 k) Uitgaven te doen, buiten de begroting om, die de in het HR vastgelegde bedrag niet 

overschrijden. Van deze overschrijding moet het bestuur de leden vooraf, danwel achteraf 
onverwijld op de hoogte stellen, 

 l) Sancties op te leggen, 
Deze sancties kunnen zijn: ontzegging van toegang, schorsing, voorwaardelijke schorsing of 
een financiële boete. 

 m) De royementsprocedure op te starten tegen een lid, 
 n) Alle haar in het HR toegewezen rechten uit te oefenen. 

art 26 - Plichten bestuur 
26.1 Het bestuur is verplicht om: 
 a) Spelavonden te organiseren, (art 3 lid 2) 
 b) Een eenduidige opdracht te geven aan  een commissie zoals bedoeld in art 25 lid 1 sub c, 
 c) Te besluiten over toelating van nieuwe leden, (art 6 lid 4) 
 d) Een financiële- en een ledenadministratie te voeren, 
 e) De notulen van bestuursvergaderingen bij te houden, 
 f) Op verzoek van een lid inzage te verschaffen in de stukken genoemd in art 7 lid 3, 
 g) Op de eerstvolgende ALV melding te maken van besluiten over leden, donateurs, 

eigendommen van de vereniging en wijzigingen van het beleid, 
 h) Aan het eind van de bestuursperiode verantwoording af te leggen aan de ALV over het 

gevoerde sociale- en financiële beleid, 
 i) De besluiten van de ALV uit te voeren, met in acht neming van redelijkheid en billijkheid, 
 j) Een archief bij te houden, 
 k) Een inventaris aan te houden, 
 l) Alle haar in het HR toegewezen plichten uit te oefenen, 
 m) Een lijst van besluiten die uitwerking hebben over meer dan een bestuursperiode bijhouden, 

n) Zorg te dragen voor deugdelijke overdracht van bestuurstaken. 
o) * Een lijst van ereleden bij te houden, als bijlage bij het HR. 
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art 26 - Plichten bestuur (vervolg) 
p) * Een lijst met de door de vereniging geroyeerde personen bij te houden, als bijlage bij het HR. 

 
* art 26 lid 1 sub o en art 26 lid 1 sub p zijn onder voorwaarde, dat deze niet in strijd zijn met de wet 

bescherming persoonsgegevens, opgenomen in de statuten.  

art 27 - Beëindigen bestuurslidmaatschap 
27.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
 a) Bij eindigen van het lidmaatschap van het bestuurslid, 
 b) Bij het einde van het verenigingsjaar, 
 c) Bij bedanken door het bestuurslid, 
 d) Bij een besluit van de ALV, 
 e) Bij verliezen van de behandelingsbekwaamheid van het bestuurslid. 

 
Indien sub a of sub c zich voordoen, moet hiervan binnen 14 dagen melding worden gedaan 
aan de leden. 

27.2 Indien het gehele bestuur voor haar functie wil bedanken, moet zij een ALV bijeenroepen. Tot 
deze ALV blijft het bestuur verantwoordelijk voor haar taken. De ALV heeft de plicht om een 
nieuw bestuur aan te stellen. Blijkt dit niet mogelijk, dan treedt art 28 in werking. 

27.3 De ALV kan aan een bestuur of bestuurslid decharge verlenen voor het gevoerde sociale en/of 
financiële beleid. Hiermee neemt de ALV de verantwoordelijkheid over van het bestuur of 
bestuurslid, voor zover de decharge strekt. 

art 28 - Interimbestuur 
28.1 In het geval dat zich de in art 24 lid 5 of art 27 lid 2 genoemde situatie zich voor doet wordt er 

een interimbestuur gevormd. 
28.2 Dit interimbestuur wordt benoemd door de ALV. 
28.3 Een interimbestuur krijgt uitsluitend de in art 17 lid 2 sub a, art 23 lid 1, art 23 lid 7, art 25 lid 

1 sub g, art 26 lid 1 sub d genoemde rechten en plichten. 
28.4 Een interimbestuur krijgt de opdracht om: 
 a) de vereniging op te heffen, danwel 
 b) het doen van een voordracht genoemd in art 24 lid 2 aan de ALV. Deze ALV moet 28 dagen 

na aanstelling van het interimbestuur plaatsvinden. 

art 29 - Ontbinding van de vereniging 
29.1 Een interimbestuur is belast met de vereffening. Bij deze vereffening dienen goederen 

behorende tot de vereniging eerst aan (oud-)leden aangeboden te worden. 
29.2 Een eventueel positief saldo wordt besteedt aan door de ALV aangewezen doelen. 

art 30 - Huishoudelijk Reglement (HR) 
30.1 De ALV stelt een huishoudelijk reglement vast, voor zover niet in strijd met de statuten of de 

wet. 
30.2 In het H.R. worden de betalingstermijn en de eventuele sancties bij het overschrijden hiervan 

vastgelegd. 
30.3 In het HR worden de regels aangaande sancties en royement opgenomen. 
30.4 In het HR wordt het in art 25 sub j genoemde bedrag vastgelegd. 
30.5 * Bij het HR wordt een lijst met ereleden en een lijst geroyeerde leden toegevoegd. (art 26 lid 1 

sub o en art 26 lid 1 sub p) 
30.6 In het HR worden de voorwaarden van elektronische machtigingen vastgelegd. (art 19 lid 3) 
 
* art 30 lid 5 is onder voorwaarde, dat deze niet in strijd zijn met de wet bescherming persoons-

gegevens, opgenomen in de statuten.  
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