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STATUTEN FEDERATIE VESPA SCOOTERCLUBS NEDERLAND 
 
NAAM EN DUUR EN ZETEL 
 
Art. 1 De vereniging draagt de naam Federatie Vespa Scooterclubs Nederland en wordt hierna aangeduid als VSN. 
 VSN is opgericht op een oktober negentienhonderd een en negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.  
 Zij heeft haar zetel in de Gemeente Arnhem. 
 
 
DOEL 
 
Art 2.  VSN heeft ten doel: 

2.1 het bevorderen van de scootersport in het algemeen; 
2.2 het behartigen van de belangen van de scooterrijders in het algemeen en die van de Vespa scooterrijders 

in het bijzonder; zowel in Nederland als in de overige landen van de Europese Unie. 
 
LEDEN 
 
Art. 3 Leden van VSN zijn Nederlandse Vespaclubs, die als vereniging zijn ingeschreven in het verenigingsregister bij 
een Nederlandse Kamer van Koophandel. 
 
BESTUUR 
 
Art. 4  

4.1 Samenstelling  
4..1.1 Het bestuur van de VSN, hierna aan te duiden als “het bestuur”, wordt gevormd doordat ieder lid 

verplicht uit haar midden een bestuurslid afvaardigt. 
4.1.2 Uit de bestuursleden wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, gekozen, tenzij 

zich voor die functies kandidaten hebben aangemeld welke als commissie lid de functie zullen 
vervullen. 

4.1.4 Het bestuur bepaalt zelf de interne verdeling van haar taken. 
4.2 Taken  

4.2.1 De taken van het bestuur worden vastgesteld door de ALV op de wijze als omschreven   
  in Art. 5.  
4.2.2 De onder 4.2.1 bedoelde taken worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, hierna aan te 

duiden als HR. 
 4.3 Besluitvorming 
  4.3.1 Alle besluiten door “het Bestuur” worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van stemmen. 

4.3.2 Ieder bestuurslid vertegenwoordigd zijn Vespa club en is gelijkwaardig in stemming. Bij zes 
bestuursleden, zijn er zes stemmen.  

 4.3.3 Bij staken van de stemmen wordt een 2e stemronde gehouden ontbreekt ook hier een 
meerderheid dan wordt het voorstel aangehouden of teruggetrokken. 

 4.3.4 Commissieleden hebben geen stemrecht. 
 
  
Algemene Leden vergadering 
 
Art.5 5.1 Samenstelling en vergadering 

5.1.1 VSN kent een algemene ledenvergadering in de vorm van de “ALV”  met als leden de 
afgevaardigde VSN bestuursleden. 

5.2 Bijeenroepen van de ALV 
5.2.1 De ALV vergadert tenminste één keer per kalenderjaar 
5.2.2 De ALV wordt ter vergadering tenminste twee weken voor de aanvang van de voorgenomen 

vergadering schriftelijk bijeen geroepen door het bestuur. 
5.2.3 De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De 

termijn voor de oproeping bedraagt tenminste vijftien dagen. Bij de oproeping worden de te 
behandelen onderwerpen vermeld.  
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5.2.4 Extra vergaderingen van de ALV kunnen worden gehouden op schriftelijk verzoek van “het 
bestuur” en/of  van tenminste drie leden van de VSN. 

5.3 Besluitvorming 
5.3.1 De leden van de ALV hebben bij het nemen van beslissingen een stemrecht als volgt: 
  Het bestuur is besluitvaardig en draagt het stemrecht,  Bij zes bestuursleden, zijn er zes 

stemmen. 
5.3.2 Alle beslissingen van de ALV worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van stemmen 

ingebracht door de aanwezige stemgerechtigden.  
5.3.3 Bij staken van de stemmen wordt een 2e stemronde gehouden, wordt ook hier geen meerderheid 

bereikt dan wordt het voorstel aangehouden of teruggetrokken. 
5.4 Bevoegdheden van de ALV.  

Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe zoals die in het zijn omschreven in het HR. 
 
VERSLAGLEGGING, REKENING EN VERANTWOORDING 
 
Art. 6 6.1 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Het bestuur houdt zodanig aantekening van de vermogenstoestand van VSN dat daaruit ten alle tijden       
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

6.2 Het bestuur legt op de eerste vergadering van de ALV in enig jaar aan deze raad rekening en 
verantwoording af  over het in het voorafgaande jaar gevoerde beleid onder overlegging van een balans 
en een staat van baten en lasten. 

6.3 De ALV benoemt uit de leden van bij VSN aangesloten clubs jaarlijks een kascommissie van tenminste 
twee personen. Deze commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Deze commissie kan zich voor de uitvoering van haar taak 
laten bijstaan door een ter zake deskundige. Het bestuur verleent alle gevraagde medewerking aan deze 
commissie. 

6.4 Het bestuur bewaart alle bescheiden bedoeld in artikelen 6.2 en 6.3 gedurende een periode van zeven 
jaar. 

6.5 Het bestuur draagt zorg voor het vastleggen in notulen van alle vergaderingen van de ALV.  
 
MIDDELEN / CONTRIBUTIE 
 
Art. 7 7.1 De leden van VSN zijn gehouden tot het betalen aan VSN van een jaarlijkse bijdrage zoals per  
  kalenderjaar vast te stellen door de ALV.  

7.2.1 De ALV kan in bijzondere gevallen voor een bij VSN aangesloten Vespaclub de bijdrage door   
     de betreffende club voor een bepaald jaar aanpassen aan de opgetreden situatie.   
 
 

STATUTEN 
 
Art. 8 8.1 De statuten van VSN  kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een besluit van de ALV,  

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. 

8.2 De oproeping van de onder 8.1 bedoelde vergadering zal tevens bevatten een afschrift van het voorstel tot 
wijziging waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen. 

8.3 Een besluit tot wijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 
waarin tenminste twee/derde van de leden  tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien ter vergadering 
niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is  wordt binnen 4 weken hierna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel tot wijziging zoals in de 
voorafgaande vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 

8.4 Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en 
inschrijving daarvan bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden. Tot het verlijden van deze 
akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Art. 9 9.1 De ALV kan een HR vaststellen en wijzigen 

9.2 Het HR mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
 
 

ONTBINDING 
 
Art. 10  
 10.1 De vereniging VSN kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het bepaalde in artikel 

 5, leden 5.1, 5.2 en 5.3 is van overeenkomstige toepassing. 
10.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt eveneens een bestemming aan het batig saldo gegeven. 
 Deze bestemming wordt bepaald door de ALV. 
 

 
SLOTBEPALING 
 
Art. 11 In gevallen waarin niet voorzien is door de wet of door deze statuten beslist de ALV. 
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