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Artikel 1
NAAM EN ZETEL.
1.
De vereniging draagt de naam "Koninklijke Nederlandse Cricket Bond"; bij verkorting ook
te noemen "K.N.C.B." of "de bond".
2.
De bond heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.
3.
De bond is opgericht op dertig september achttienhonderddrieëntachtig onder de naam:
"Nederlandsche Cricket Bond". Aan de bond is op achtentwintig juni
negentienhonderdachtenvijftig het predikaat "Koninklijk" verleend.
Artikel 2
BONDSJAAR EN ORGANEN.
1.
Het bondsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2.
Organen van de bond zijn: de algemene vergadering, het bestuur, de tuchtcommissie, de
commissie van beroep, de financiële commissie, alsmede de personen en commissies die
krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een bepaalde taak en aan
wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3.
De organen van de bond, als bedoeld in lid 2, bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3
DOEL.
1.
De bond stelt zich ten doel het doen beoefenen van de cricketsport alsmede het bevorderen
van de belangstelling voor de cricketsport en al datgene wat daarmede onmiddellijk of
middellijk verband houdt, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2.
De bond tracht dit doel te bereiken onder andere door het organiseren van competities, door
het maken van propaganda voor de cricketsport, door de oprichting van cricketverenigingen
te bevorderen, door het nemen van maatregelen die erop zijn gericht het spelpeil te verhogen
en door het uitgeven van geschriften.
Artikel 4
LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN DONATEURS.
1.
De bond kent leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
2.
Leden kunnen slechts zijn verenigingen die zich het doen beoefenen van de cricketsport
(mede) ten doel stellen en waarvan het lidmaatschap open staat voor natuurlijke personen.
3.
Tot erelid kunnen slechts worden benoemd natuurlijke personen die zich uitzonderlijk
verdienstelijk hebben gemaakt voor de bond of zich op het gebied van de beoefening van de
cricketsport op uitzonderlijk eervolle wijze hebben onderscheiden.
4.
Tot lid van verdienste kunnen slechts worden benoemd natuurlijke personen die zich zeer
verdienstelijk hebben gemaakt voor de bond of zich op het gebied van de beoefening van de
cricketsport op zeer eervolle wijze hebben onderscheiden.
5.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid hebben
verklaard de bond financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
jaarlijkse bijdrage.
Artikel 5
TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP.
1.
Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. De aanmelding dient schriftelijk te
geschieden.
2.
Indien het bestuur besluit een kandidaat-lid niet toe te laten kan de commissie van beroep
alsnog tot toelating besluiten, zulks onder uitsluiting van de algemene vergadering. Het
daartoe strekkende beroep dient te worden ingesteld binnen een termijn van één maand na de
dagtekening van de verzending van de kennisgeving van niet-toelating.
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Ereleden en leden van verdienste zijn de in de leden 3 en 4 van het vorige artikel bedoelde
personen die op voordracht van het bestuur of van ten minste tien leden door de algemene
vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.
Over een door leden gedane voordracht brengt het bestuur advies uit aan de algemene
vergadering.
Het besluit tot benoeming van een erelid en/of een lid van verdienste dient te worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
Het bestuur beslist over de toelating tot het donateurschap.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden, alsmede een
register waarin de namen en adressen van de donateurs zijn opgenomen. Eerstbedoeld
register is ter inzage voor de leden.

Artikel 6
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP.
1.
Het lidmaatschap eindigt op de wijzen als voorzien in artikel 35 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
bondsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
één maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door
tot het eind van het eerstvolgende bondsjaar.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk
indien van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren. De bevoegdheid van een lid om tussentijds door opzegging van het lidmaatschap
de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke
aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten, wordt uitgesloten.
3.
Opzegging van het lidmaatschap vanwege de bond geschiedt door het bestuur op de wijze en
met inachtneming van de termijn als bepaald in het vorige lid.
Zodanige opzegging kan slechts plaatsvinden op de grond dat een lid, ondanks
betalingsherinnering, in gebreke is gebleven enige geldelijke verplichting aan de bond te
voldoen, op de grond dat toelating tot het lidmaatschap heeft plaatsgevonden op basis van
gegevens waarvan achteraf is gebleken dat deze onjuist of onvolledig waren, of op de grond
dat redelijkerwijs niet van de bond kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4.
Van zijn voornemen tot opzegging van het lidmaatschap doet het bestuur schriftelijk
mededeling aan het betrokken lid onder opgave van de gronden die tot dit voornemen
hebben geleid.
Het bestuur neemt zijn besluit tot opzegging van het lidmaatschap niet dan nadat één maand
is verstreken sinds de dagtekening van de verzending van de in de vorige zin bedoelde
schriftelijke mededeling. Het betrokken lid kan vóór het verstrijken van die termijn
verlangen door het bestuur te worden gehoord en kan zich daarbij door een raadsman doen
bijstaan.
5.
De beslissing van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap kan door de commissie van
beroep worden vernietigd, zulks onder uitsluiting van de algemene vergadering.
Het daartoe strekkende beroep dient te worden ingesteld binnen een termijn van één maand
na de dagtekening van de verzending van de mededeling houdende opzegging van het
lidmaatschap.
6.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een bondsjaar eindigt blijft de jaarlijkse contributie
desniettemin voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
7.
De beëindiging van het lidmaatschap van een lid en/of de beëindiging van het lidmaatschap
van een persoon als bedoeld in artikel 7 lid 5 van diens vereniging heeft niet van rechtswege
tot gevolg dat een tegen dat lid of tegen die persoon aanhangige tuchtrechtelijke procedure is
geëindigd. Hetzelfde geldt met betrekking tot een aanhangige procedure als bedoeld in
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artikel 19 leden 1 en 3. De tuchtcommissie en/of de commissie van beroep kunnen de
betrokken procedure alsdan evenwel als vervallen verklaren op de grond dat geen redelijk
belang van de bond is gediend bij voortzetting van de procedure.
De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen wederzijds te allen tijde, mits
schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand, door
opzegging worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage over het lopende bondsjaar blijft voor
het geheel verschuldigd. Opzegging vanwege de bond geschiedt door het bestuur.

Artikel 7
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN EN DONATEURS.
1.
Leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
statuten zijn toegekend of opgelegd.
2.
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur de leden ook andere dan geldelijke
verplichtingen opleggen, mits deze verplichtingen niet in strijd zijn met het doel van de
bond.
3.
Ereleden en leden van verdienste hebben geen lidmaatschapsrechten, noch
lidmaatschapsverplichtingen.
4.
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens
de statuten zijn toegekend of opgelegd.
5.
De leden zijn verplicht in hun statuten een bepaling op te nemen uit kracht waarvan:
a.
de vereniging door haar toetreding tot de bond namens haar eigen leden de
verplichting aanvaardt de statuten, reglementen en besluiten van de bond na te leven,
in het bijzonder met betrekking tot de thans en te eniger tijd geldende
tuchtrechtbepalingen, de bepalingen inzake de beslechting van geschillen en de
bepalingen opgenomen in de competitiereglementen en spelreglementen, welke haar
eigen leden aangaan;
b.
de eigen leden door hun toetreding tot de vereniging aanvaarden zich te zullen
gedragen naar het bepaalde onder a.
Onder "eigen leden" (in het hiernavolgende ook aan te duiden als "clubleden") worden in dit
artikel verstaan degenen die krachtens de statuten van het betreffende lid zijn gerechtigd om
in cricketwedstrijden voor dat lid uit te komen.
6.
De leden zijn voorts gehouden:
a.
de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van organen van de bond,
alsmede de door het bestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te
leven;
b.
de belangen van de bond, van organen van de bond en van de cricketsport in het
algemeen niet te schaden;
c.
zoveel als mogelijk is te bevorderen dat krachtens het tuchtrecht van de bond
opgelegde tuchtstraffen naar behoren worden ten uitvoer gelegd.
Artikel 8
GELDMIDDELEN.
1.
De geldmiddelen van de bond bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden,
erfstellingen, legaten, subsidies, schenkingen, sponsorbijdragen, ontvangsten uit wedstrijden,
bijdragen van donateurs, boeten en andere inkomsten.
2.
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd aan de bond. De algemene vergadering stelt
de contributie vast. De samenstelling van de contributie wordt nader bepaald in het
huishoudelijk reglement.
3.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen aan bepaalde leden op grond van hun beperkte
financiële draagkracht, al dan niet voorwaardelijk, gedeeltelijk vrijstelling verlenen van
contributiebetaling, zulks steeds voor één bondsjaar.
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De algemene vergadering kan besluiten tot de heffing van hoofdelijke omslagen over de
leden, binnen bij huishoudelijk reglement te stellen grenzen.

Artikel 9
BESTUUR - SAMENSTELLING, BENOEMING EN AFTREDEN.
1.
De bond wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit:
een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten hoogste zes
commissarissen.
2.
De leden van het bestuur worden in de onderscheiden functies benoemd door de algemene
vergadering uit meerderjarige natuurlijke personen.
3.
Het bestuur en ten minste vijf gezamenlijk handelende leden van de bond zijn gelijkelijk
bevoegd kandidaten te stellen ter benoeming tot lid van het bestuur.
Het huishoudelijk reglement bevat voorschriften omtrent de kandidaatstelling en regelt de
gevallen, waarin de algemene vergadering vrij is in de benoeming.
4.
De leden van het bestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing en ontslag besluit de
algemene vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen.
5.
Indien ingeval van schorsing van een lid van het bestuur de algemene vergadering niet
binnen drie maanden nadat de schorsing is opgelegd tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt
de schorsing. Het geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
6.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
7.
De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster dat
zodanig is ingericht dat telkenjare, zoveel mogelijk, een gelijk aantal bestuursleden aftreedt.
8.
Een lid van het bestuur kan, mits met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds
aftreden.
9.
Volgens het rooster aftredende leden van het bestuur zijn, al dan niet in dezelfde functie,
onmiddellijk herbenoembaar, doch niet vaker dan tweemaal achtereen.
10. Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in
de eerstvolgende algemene vergadering, voorzien. Op het rooster neemt de tussentijds
benoemde de plaats in van het gedefungeerde bestuurslid in wiens vacature hij/zij werd
benoemd. Deze gedeeltelijke zittingsperiode blijft buiten beschouwing voor de toepassing
van het bepaalde in het vorige lid.
11. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
12. De algemene vergadering kan besluiten tot ontheffing van de in dit artikel gestelde
termijnen. Een zodanig besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 10
BESTUUR - TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de bond en heeft, voorzover elders in deze statuten
niet anders is bepaald, alle daaruit voortvloeiende en daarmede samenhangende
bevoegdheden, daaronder met name begrepen de uitvoering van de besluiten van de
algemene vergadering en de zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de
bond.
2.
Het bestuur is, na de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering te hebben
verkregen, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de bond
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt en
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het bestuur behoeft
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voorts de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten van alle
overeenkomsten, waarvan het belang een bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag te
boven kan gaan.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond en van alles betreffende de
werkzaamheden van de bond, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
zodanige wijze een bondsadministratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de bond kunnen worden gekend.
De bond kan deelnemen in andere verenigingen of organisaties mits zulks verenigbaar is met
de statuten en het huishoudelijk reglement. Tot zodanige deelneming besluit het bestuur niet
dan na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering.
Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen met betrekking tot onder andere de
vergaderingen van het bestuur, de besluitvorming in het bestuur, alsmede de verdeling van
de taken over de leden van het bestuur, onverminderd hun ongedeelde verantwoordelijkheid.
Onverminderd zijn verantwoordelijkheden kan het bestuur derden belasten met de uitvoering
van feitelijke werkzaamheden. Het bestuur kan deze derden een honorering toekennen.

Artikel 11
DAGELIJKS BESTUUR.
1.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur vormen het dagelijks
bestuur van de bond.
2.
In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als zodanig op in
de plaats van de voorzitter. In geval van ontstentenis of belet van de secretaris of van de
penningmeester treedt een commissaris als zodanig op in de plaats van de secretaris of de
penningmeester.
3.
Het dagelijks bestuur kan door het bestuur worden belast met de uitvoering van besluiten van
de algemene vergadering en met de uitvoering van besluiten van het bestuur.
4.
Met uitzondering van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in het
tweede lid van artikel 10, is het dagelijks bestuur bevoegd besluiten te nemen, behorend tot
de bevoegdheid van het bestuur, indien die besluiten, naar het oordeel van het dagelijks
bestuur, zo spoedeisend zijn dat besluitvorming door het bestuur ter zake niet kan worden
afgewacht. Voor het te nemen besluit is in zodanig geval eenstemmigheid vereist.
Het dagelijks bestuur doet van besluiten als hiervoor bedoeld zo spoedig mogelijk
mededeling aan het bestuur.
5.
Een niet voltallig dagelijks bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Artikel 12
VERTEGENWOORDIGING.
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de bond voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur en aan twee
gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, onder wie in elk geval de voorzitter,
dan wel, in het geval van diens ontstentenis of belet, de vice-voorzitter.
3.
Het bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen tot vertegenwoordiging van de
bond binnen in de volmacht te stellen grenzen. Het bestuur kan ook aan andere leden van het
bestuur en aan derden, al of niet gezamenlijk handelend, een dergelijke volmacht verlenen.
Artikel 13
VERVALLEN
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Artikel 14
COMMISSIES.
1.
De bond kent de navolgende door de algemene vergadering te benoemen commissies:
a.
tuchtcommissie;
b.
commissie van beroep;
c.
financiële commissie.
2.
Het huishoudelijk reglement en/of het tuchtreglement bevatten regelen inzake de
samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden van deze commissies, voorzover zulks
niet in deze statuten is geregeld.
3.
Ter behartiging van andere aangelegenheden dan waarvoor de in lid 1 genoemde commissies
zijn ingesteld, dan wel ter verkrijging van voorlichting en advies, kan het bestuur commissies
instellen, dan wel adviseurs aanstellen. Het huishoudelijk reglement bevat dienaangaande
regelen.
4.
Alle door het bestuur ingestelde commissies en aangestelde adviseurs zullen werkzaam zijn
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Artikel 15
ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING.
1.
De algemene vergadering wordt gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats.
2.
Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen gehouden te weten:
a.
één in de periode tussen éénendertig januari en zestien mei, verder te noemen:
voorjaarsvergadering;
b.
één in de periode tussen één september en zestien december, verder te noemen:
najaarsvergadering.
3.
Behalve de algemene vergaderingen bedoeld in lid 2 worden algemene vergaderingen
bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.
Op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden is het bestuur 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 de
bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
5.
De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling,
waaronder begrepen e-mail, onder opgave van de agenda, aan de leden op een termijn van
ten minste vier weken. De bij de agenda behorende stukken dienen uiterlijk drie weken vóór
de dag van de vergadering te worden toegezonden.
Publicatie van de bijeenroeping op de website van de bond, onder opgave van de agenda,
voldoet aan de eis van schriftelijke mededeling. Publicatie van de bij de agenda behorende
stukken op de website van de bond voldoet aan de eis van toezending.
Artikel 16
ALGEMENE VERGADERING - TOEGANG, STEMRECHT EN WERKWIJZE.
1.
De algemene vergadering bestaat uit de leden van de bond met uitzondering van de leden die
zijn geschorst.
2.
Adviseurs van de algemene vergadering zijn:
a.
de ereleden en de leden van verdienste;
b.
de leden van de commissie van beroep;
c.
de leden van de financiële commissie;
d.
de leden van de tuchtcommissie;
e.
zij die als zodanig door de voorzitter van het bestuur zijn toegelaten.
Adviseurs kunnen in de algemene vergadering het woord voeren, doch hebben geen
stemrecht.
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De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
vice-voorzitter. Is ook deze afwezig, dan wel werd de algemene vergadering bijeengeroepen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 4, tweede zin, dan voorziet de algemene
vergadering zelf in haar leiding.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris
of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de
eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
de secretaris ondertekend. De algemene vergadering is bevoegd ontheffing van deze
bepaling te verlenen in dier voege dat de vaststelling in een latere algemene vergadering
geschiedt.
Elk lid heeft één stem. Een lid heeft daarboven nog één stem voor elk elftal waarmede het lid
deelneemt in een door de bond geleide competitie, zoals nader bij huishoudelijk reglement
zal worden geregeld.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop in de algemene vergadering wordt gestemd, met dien
verstande dat stemmingen over personen schriftelijk geschieden indien één of meer
stemgerechtigden zulks verlangen.
Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft, geldt
het voorstel als verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het
lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt opnieuw gestemd tussen dezelfde personen, met dien
verstande dat de kandidaat die het laagste aantal stemmen verwierf afvalt. Deze procedure
wordt herhaald totdat een van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald, dan
wel de stemmen tussen de laatste twee kandidaten staken.
Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden
aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter:
a.
blanco zijn;
b.
zijn ondertekend, voor zover het de verkiezing van personen betreft;
c.
onleesbaar zijn;
d.
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e.
de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
f.
voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g.
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van het voorstel dat wordt gesteund of de
persoon voor wie wordt gestemd.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ter
vergadering aanwezige stemgerechtigde leden 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.
Een lid wordt ter vergadering vertegenwoordigd door ten hoogste twee meerderjarige
natuurlijke personen als afgevaardigden, die in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht
welke door het daartoe bevoegde verenigingsorgaan rechtsgeldig dient te zijn verleend.
Deze volmacht dient aan het bestuur te zijn overgelegd alvorens de afgevaardigden geacht
worden ter vergadering aanwezig te zijn. De afgevaardigden zijn verplicht de presentielijst te
tekenen.
Een bestuurslid van de bond mag niet als afgevaardigde optreden.
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Voor het geval een lid gerechtigd is om meer dan één stem uit te brengen kunnen deze
stemmen slechts eensluidend worden uitgebracht.
Een natuurlijk persoon kan niet voor meer dan twee leden als afgevaardigde fungeren.
Mits de plaatsruimte dit naar het oordeel van de voorzitter toelaat is de algemene
vergadering openbaar.
De voorzitter heeft de bevoegdheid om ter handhaving van de orde alle maatregelen te doen
treffen jegens degenen die niet als afgevaardigden of adviseurs de vergadering bijwonen,
welke hem noodzakelijk voorkomen. De voorzitter heeft de bevoegdheid om gedurende de
behandeling van een bepaald agendapunt de deuren te doen sluiten.

Artikel 17
ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEDEN.
1.
In de voorjaarsvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het bestuur, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het verstreken bondsjaar gevoerd
bestuur.
In deze algemene vergadering worden voorts behandeld de volgende agendapunten,
voorzover deze niet reeds in een eerder gehouden algemene vergadering zijn behandeld:
a.
vervulling van vacatures in het bestuur;
b.
vervulling van vacatures in de in artikel 14 lid 1 genoemde commissies;
c.
vaststelling van de begroting en van de contributies voor het lopende bondsjaar.
2.
Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste drie weken vóór de dag waarop de
algemene vergadering wordt gehouden, waarin deze stukken worden behandeld, toekomen
aan de financiële commissie als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub c.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit
van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de bond door een deskundige doen
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de bond te tonen en inzage in de
boeken en bescheiden van de bond te geven.
3.
Met betrekking tot onderwerpen die niet zijn vermeld op de agenda als bedoeld in artikel 15
lid 5 en waarvan de behandeling niet alsnog, met inachtneming van de in genoemd artikel
opgenomen vormvoorschriften, is aangekondigd, kunnen geen rechtsgeldige besluiten
worden genomen.
4.
Aan de algemene vergadering komen in de bond alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of door de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
Artikel 18
TUCHTRECHTSPRAAK.
1.
De tuchtcommissie is belast met de vervolging en bestraffing van strafbare feiten, zulks met
inachtneming van het bepaalde in het tuchtreglement en het dopingreglement.
2.
Het tuchtreglement kan bepalen dat het bestuur bevoegd is aan een lid van de bond of aan
een elftal van een lid bond wegens overtredingen van de statuten en/of de reglementen van
de bond sancties en/of tuchtstraffen op te leggen, zulks met inachtneming van het bepaalde
in dat reglement en zulks evenwel met dien verstande dat deze sanctie en/of tuchtstraf
vervalt indien het betrokken lid binnen een termijn van tien dagen na de dagtekening van de
kennisgeving van de oplegging van deze sanctie en/of tuchtstraf (dan wel mededeling
daarvan op de website van de bond) schriftelijk aan de secretaris van het bestuur heeft
verzocht de zaak aan de tuchtcommissie voor te leggen, in welk geval de zaak tuchtrechtelijk
zal worden afgedaan overeenkomstig de bepalingen van het tuchtreglement, alsmede indien
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de tuchtcommissie besluit op basis van een terzake hetzelfde strafbare feit gedane aangifte
tot vervolging over te gaan.
Aan de tuchtrechtspraak van de bond zijn onderworpen de leden van de bond,
bondsscheidsrechters, clubleden, spelers en begeleiders van de bond vertegenwoordigende
elftallen en voorts degenen die zich aan de tuchtregeling van de bond hebben onderworpen.
Onder strafbare feiten wordt verstaan elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, de
reglementen, de spelregels of besluiten van organen van de bond, alsmede elk handelen of
nalaten waardoor de belangen van de bond of die van de cricketsport in het algemeen worden
geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst komen aan het lid de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet toe.
Tegen een door de tuchtcommissie opgelegde tuchtstraf staat beroep open op de commissie
van beroep, zulks met inachtneming van het daartoe bepaalde, waaronder begrepen de
gestelde beperkingen, in het tuchtreglement.

Artikel 19
GESCHILLENBESLECHTING.
1.
Geschillen tussen organen van de bond onderling, tussen organen van de bond en leden van
de bond en tussen organen van de bond en clubleden, spelers en begeleiders van de bond
vertegenwoordigende elftallen, bondsscheidsrechters en degenen die zich aan de
geschillenregeling van de bond hebben onderworpen, met uitzondering van geschillen
waarbij de algemene vergadering of de commissie van beroep zelf partij is, worden, voor
zover deze samenhangen met de beoefening van de cricketsport in de ruimste zin van het
woord, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, door de commissie van beroep in hoogste
ressort beslecht, zulks met inachtneming van het daartoe in het huishoudelijk reglement
bepaalde. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien ten minste één van de partijen
verklaart dat dit het geval is.
2.
Indien het geschil een door het bestuur genomen beleidsbeslissing betreft past de commissie
van beroep een marginale toetsing toe.
3.
Geschillen tussen leden van de bond onderling worden, voorzover deze samenhangen met de
beoefening van de cricketsport in de ruimste zin van het woord, op gemeenschappelijk
verzoek van partijen, door de commissie van beroep bij wege van arbitrage in hoogste ressort
beslecht.
4.
Bij arbitrage in de zin van lid 3 treedt de commissie van beroep op als scheidsgerecht. Het
scheidsgerecht zal bestaan uit (een kamer van) drie arbiters. De arbitrage vindt plaats te 'sGravenhage. De commissie van beroep kan op elke andere plaats in Nederland, die de
commissie daartoe geschikt acht, zitting houden, getuigen en deskundigen horen en
beraadslagen. De commissie van beroep bepaalt de procedure en beslist als goede mannen
naar billijkheid, zulks met inachtneming van het daartoe in het huishoudelijk reglement
bepaalde.
5.
Een geschil dient aanhangig gemaakt te worden binnen tien dagen na het ontstaan daarvan.
Artikel 20
STATUTENWIJZIGING.
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
Is in de algemene vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde
komt, niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt een
nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier weken, doch
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uiterlijk binnen zes weken na de eerste, waarin, onafhankelijk van het aantal stemgerechtigde
leden ter vergadering aanwezig, een besluit tot wijziging van de statuten kan worden
genomen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten onverminderd het bepaalde in artikel 15 ten minste
drie weken vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis brengen van alle
stemgerechtigde leden. Publicatie van het voorstel op de website van de bond voldoet aan
voormelde eis.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te doen
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage
gehouden Verenigingenregister.

Artikel 21
ONTBINDING EN VEREFFENING.
1.
Het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de bond.
2.
Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de
ontbinding lid waren van de bond.
3.
Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4.
Na de ontbinding blijft de bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor
zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de bond uitgaan, moeten alsdan aan zijn naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Artikel 22
HUISHOUDELIJK REGLEMENT, TUCHTREGLEMENT EN DOPINGREGLEMENT.
1.
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement, een tuchtreglement en een
dopingreglement vast, waarin worden geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten
daarin regeling dienen te vinden en waarin tevens kan worden voorzien in hetgeen deze
statuten niet of niet volledig bevatten.
2.
Het huishoudelijk reglement, het tuchtreglement en het dopingreglement mogen geen
bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
vaststelling of tot wijziging van het huishoudelijk reglement en/of het tuchtreglement en/of
het dopingreglement hebben gedaan, moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 15, ten
minste drie weken vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde vaststelling of wijziging woordelijk is opgenomen ter kennis brengen van alle
stemgerechtigde leden. Publicatie van het voorstel op de website van de bond voldoet aan
voormelde eis.
Artikel 23
SLOTBEPALING
De bij besluit van de algemene vergadering de dato 16 mei tweeduizend en twaalf vastgestelde
wijzigingen treden in werking op de datum in het hoofd deze akte vermeld. [17 mei 2013]

