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Statuten 
(Laatste gewijzigd op 3 november 1993) 
 
 
Naam en zetel. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: HONKBAL- EN SOFTBAL CLUB “JEKA”  
(JEUGDIG ENTHUOSIASME KAN ALLES) en is gevestigd te Breda. In deze statuten wordt 
zij aangeduid als de vereniging 
 
 
Datum oprichting en duur. 
Artikel 2. 
De vereniging is opgericht op twintig juni negentienhonderd zestig. 
De vereniging is, te rekenen van een en dertig oktober negentienhonderd vijf en zeventig, 
aangegaan voor de tijd van negen en twintig jaar en elf maanden en eindigt derhalve op 
dertig september tweeduizend vijf. 
 
 
Vereniging en boekjaar. 
Artikel 3. 
Het verenigings- en boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december. 
 
 
Doel en middelen. 
Artikel 4. 
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van sport in het algemeen en 
de honkbal- en softballsport in het bijzonder. 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a) het houden van oefeningen en wedstrijden; 
b) het organiseren van bijeenkomsten; 
c) alle andere wettige middelen, die in de ruimste zin met het doel verband houden of 

daarvoor bevorderlijk zijn. 
 
 
Lidmaatschap 
Artikel 5. 
De vereniging bestaat uit: 

a) ereleden; 
b) leden van verdienste; 
c) gewone leden, onderscheiden in senior, junior en aspirantenleden; 
d) ondersteunende leden. 

 
 
Ereleden. 
Artikel 6. 
Ereleden zijn zij die vanwege hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging, op 
voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden, door de algemene 
vergadering met tweederde van de geldige uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd. 
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Leden van verdienste. 
Artikel 7. 
Leden van verdienste zijn zij, die vanwege hun verdiensten jegens de vereniging, op 
voordracht van het bestuur of tenminste vijf stemgerechtigde leden, door de algemene 
vergadering met tweederde van de geldige uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd. 
 
Gewone leden. 
Artikel 8. 
Senioren leden zijn zij, die voor een mei van het lopende seizoen de leeftijd van zeventien 
jaar bereikt hebben. 
Junioren leden zijn zij, die voor een mei van het lopende seizoen de leeftijd van vijftien jaar 
wel maar die van zeventien jaar nog niet bereikt hebben. 
Aspiranten leden zijn zij, die voor een mei van het lopende seizoen de leeftijd van vijftien jaar 
nog niet bereikt hebben. 
 
 
Ondersteunende leden. 
Artikel 9. 
Ondersteunende leden zijn zij, die zich bereid hebben verklaard, de vereniging financieel te 
steunen en als zodanig  door het bestuur toegelaten zijn. 
 
 
Toetreding gewone leden. 
Artikel 10. 
Zij die als gewoon lid tot de vereniging wensen toe te treden, melden zich schriftelijk aan bij 
de secretaris. 
Het bestuur beslist over de toelating bij gemotiveerd besluit. 
Bij niet-toelating staat beroep open op de ledenvergadering. 
 
 
Beëindiging lidmaatschap. 
Artikel 11.  
Het lidmaatschap eindigt door: 

a) schriftelijke opzegging voor een december van enig jaar aan de secretaris, per een 
januari daaropvolgend; 

b) overlijden; 
c) royement wegens wanbetaling, op voordracht van het bestuur, door de algemene 

vergadering met tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen; 
d) royement wegens wanbetaling, zowel in als buiten de vereniging, op voordracht van 

het bestuur, door de algemene vergadering met tweederde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

 
 
Stemrecht. 
Artikel 12. 
Het stemrecht is voorbehouden aan ereleden, leden van verdienste en gewone leden die de 
leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. 
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Geldmiddelen. 
Artikel 13. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a) contributies van gewone en ondersteunende leden; 
b) donaties in welke vorm dan ook; 
c) gekweekte renten; 
d) andere wettig verkregen baten. 

 
Bestuur. 
Artikel 14. 
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit een oneven aantal 
meerderjarige leden. 
Het bestuur wordt uit en door de stemgerechtigde leden gekozen. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. 
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen 
beroep worden gedaan. 
De wijze van verkiezing en aftreden van het bestuur, alsmede de verdeling van taken binnen 
het bestuur worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement. 
 
 
Algemene ledenvergadering. 
Artikel 15. 
Ieder jaar worden tenminste twee algemene ledenvergaderingen belegd, waarin het bestuur 
verslag uitbrengt en verantwoording aflegt over de perioden die verstreken zijn sinds de 
voorafgaande algemene vergadering. 
De algemene ledenvergaderingen oefent de wetgevende macht uit. 
Besluiten ter algemene vergadering worden met gewone meerderheid van stemmen 
genomen, tenzij ingevolge enig artikel in deze statuten of het huishoudelijk reglement een 
gekwalificeerde meerderheid vereist wordt. 
 
 
Buitengewone algemene ledenvergadering. 
Artikel 16. 
Buitengewone algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls het bestuur zulks nodig 
acht, dan wel minstens drie bestuursleden een daartoe een daartoe strekkend gemotiveerd 
verzoek doen, dan wel minstens tien stemgerechtigde leden schriftelijk een daartoe 
strekkend gemotiveerd verzoek doen aan het bestuur. 
Wordt aan dit verzoek niet binnen vier weken voldaan, dan zijn bedoelde bestuursleden, 
casu quo leden, bevoegd de verlangde vergadering bijeen te doen komen. 
 
 
Huishoudelijk reglement. 
Artikel 17. 
Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft verdere 
regels omtrent de inrichting `en de werkzaamheden van de vereniging. Het huishoudelijk 
reglement van geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze  statuten en is gelijk 
verbindend voor de leden van die vereniging. 
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Wijziging statuten. 
Artikel 18. 
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een algemene vergadering met een 
meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. 
Wijzigingen in deze statuten treden niet in werking dan nadat hierop, voor zover nodig, 
Koninklijke goedkeuring is verkregen.  
 
Ontbinding. 
Artikel 19. 

1. De vereniging wordt ontbonden, indien tenminste tweederde van de stemgerechtigde 
leden zich daarvoor verklaart op een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering. 

2. Mocht in de betreffende algemene vergadering het hierboven bepaald aantal leden 
niet aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe vergadering belegd. Deze vergadering 
moet tenminste een week en ten hoogste een maand na de voorgaande gehouden 
worden. In deze vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden met 
een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, 
ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig is. 

3. Bij ontbinding wordt door de algemene vergadering een liquidatiecommissie gekozen 
die over de eigendommen van de vereniging beschikt. 
Deze commissie zal aan de eigendommen van de vereniging en aan een eventueel 
batig saldo zoveel mogelijk een bestemming in het belang van de sportbeoefening 
geven. 

 
 
Slotbepaling. 
Artikel 20. 
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
In de eerst volgende algemene vergadering brengt het bestuur hierover verslag uit. 

 
 
 
 
 
 
 


