STATUTEN

SNOWPROs.NL

SNOWPROs.NL is de nieuwe naam van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN SKI- EN
SNEEUWSPORTLERAREN

Artikel 1:

NAAM EN ZETEL

1. De vereniging draagt de naam : NEDERLANDSE VERENIGING VAN SKI- EN
SNEEUWSPORTLERAREN.
Zij wordt hierna verder de N.V.V.S. genoemd.
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2:

DUUR

De vereniging is opgericht op drie en twintig juni negentienhonderd negen en zestig.
De vereniging duurt onbepaalde tijd voort.

Artikel 3:

DOEL

1. De N.V.V.S. stelt zich ten doel het verbreiden van, in zoveel mogelijk opzichten
verantwoord, onderricht en training in de alpine- en noordse skidisciplines; het organiseren
van skitechnisch
kader, zowel van het alpine als van het noordse skiën; het behartigen
van de belangen der leden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het handhaven casu quo verhogen van het niveau waarop onderricht en -training worden
gegeven, zulks zowel door bij- als herscholing van skileraren, alsmede door controle op de
kwaliteit van opleidingen;
b. het geven van voorlichting op het gebied van de sneeuwsporten;
c. het verlenen van steun aan, of het organiseren van, activiteiten op het gebied van de
sneeuwsporten;
d. het naar vermogen samenwerken met organisaties, instellingen en personen, waar deze
samenwerking voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kan zijn;
e. het aanmoedigen van de uitbreiding en verbetering van accommodaties;
f. het zich beschikbaar stellen tot bemiddeling of arbitrage in geschillen, tussen leden
onderling of tussen leden en derden;
g. het opkomen voor, of het verdedigen van, de gemeenschappelijke belangen der leden,
alsmede de belangen der individuele leden;
h. het onderhouden van internationale contacten op het gebied van de ski- en sneeuwsporten, in het bijzonder met organisaties, instellingen, verenigingen en personen, die zich
op hetzelfde terrein bewegen als de N.V.V.S.;
i. het benutten van alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
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Artikel 4:

INSCHRIJVING OPENBARE REGISTERS

Het bestuur van de N.V.V.S. is verplicht de vereniging en de bestuursleden die bevoegd zijn
de N.V.V.S. te vertegenwoordigen in te schrijven in een openbaar register bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging is gevestigd.
Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen te worden ingeschreven.

Artikel 5:

LEDEN

1. De N.V.V.S. kent:
a. leden;
b. leden van verdienste;
c. ereleden;
d. ondersteunende leden;
e. aspirantleden.
2. Leden zijn zij, die direct betrokken zijn bij het geven van onderricht in ski- en
sneeuwsporten, en daartoe ook gediplomeerd, casu quo bevoegd zijn; die bovendien
schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven lid te willen worden van de vereniging,
waarna zij door het bestuur als lid zijn toegelaten, dan wel bij niet-toelating door het bestuur
alsnog krachtens besluit van de algemene vergadering als lid zijn toegelaten.
Een gediplomeerd leraar (zie artikel 5 lid 6 der statuten) komt niet aanmerking voor het
aspirantlidmaatschap.
3. Leden van verdienste zijn personen, die op grond van buitengewone diensten aan de
vereniging bewezen, door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd op
voordracht van het bestuur.
4. Ereleden zijn personen, die op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd als erkenning hunner bijzondere verdiensten op het
gebied, waarop de N.V.V.S. zich beweegt.
5. Ondersteunende leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die aan de N.V.V.S. een
jaarlijkse contributie hebben voldaan.
6. Aspirantleden zijn:
a. zij die de opleiding tot ski- of sneeuwsportleraar volgen of gevolgd hebben;
b. zij die op het moment van hun aspirantlidmaatschapsaanvraag een opleiding tot ski- of
sneeuwsportleraar volgen;
c. zij die niet langer dan drie jaar geleden een opleiding tot ski- of sneeuwsportleraar
gevolgd hebben, maar geen diploma hebben behaald; of
d. zij die niet langer dan vijf jaar geleden tenminste drie seizoenen als skileraar werkzaam
zijn geweest.
Zowel het volgen of gevolgd hebben van een opleiding, als de vereiste werkervaring, dient
op verzoek van het bestuur schriftelijk te worden aangetoond.
7a. Waar in deze statuten, in het huishoudelijk reglement of in besluiten gesproken wordt
van leden, worden daarmee uitsluitend bedoeld leden als genoemd in lid 1 sub a en e, tenzij
anders is vermeld.
7b. Onder skileraar wordt verstaan: een leraar, instructeur of trainer alpine, langlauf,
snowboard, freestyle, rolski, telemark, alsmede andere door de ledenvergadering te bepalen
sneeuwdiciplines.
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8. Door hun toetreding onderwerpen de leden zich aan de bepalingen van deze statuten,
alsmede aan de geldig tot stand gekomen reglementen en besluiten, en zijn zij gehouden
zich daarnaar te gedragen.
Artikel 6:
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap/aspirantlidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid/aspirantlid;
b. door opzegging door het lid/aspirantlid;
c. door ontzetting.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid/aspirantlid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap/aspirantlidmaatschap
gesteld, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap/aspirantlidmaatscahp te laten voortduren.
De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid/aspirantlid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, en wordt aan de betrokkene ten spoedigste
schriftelijk, met opgave van redenen, medegedeeld.
Hij kan binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen de ontzetting bij de
algemene vergadering in beroep gaan.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid/aspirantlid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap/aspirantlidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
5. Opzegging van het lidmaatschap/aspirantlidmaatschap kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het adres van de secretaris.

Artikel 7:

INKOMSTEN

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties,
subsidies, legaten en andere verkrijgingen.
2. De contributie die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is, wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
3. Om de inkomsten der vereniging zeker te stellen kan de vereniging, bij ingebreke blijven
van een lid, als genoemd in artikel 5, lid 1 a en 1 e, ten aanzien van zijn verplichtingen
jegens de vereniging, de verschuldigde bedragen opeisen zonder dat ingebrekestelling
vereist zal zijn, en waarbij behalve de vordering zelf ook alle rechtelijke en buitenrechtelijke
kosten van invordering en incasso voor rekening zijn en blijven van dat lid, respectievelijk
het ex-lid.
Artikel 8:

BESTUUR

1. De N.V.V.S. wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door de algemene
vergadering te bepalen oneven aantal van tenminste vijf personen. Bestuursleden moeten
meerderjarig zijn.
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In het bestuur dienen zo mogelijk leraren van het alpine als van het noordseskiën
vertegenwoordigd te zijn.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De
algemene vergadering kan ieder door haar benoemd bestuurslid ook weer ontstaan.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat
meer in het bijzonder belast is met de lopende en spoedeisende zaken.
5. Geldige bestuurs-besluiten kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen in een bestuursvergadering, waarin tenminste het gehele dagelijks bestuur
aanwezig is.
6. Het bestuur is slechts met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een derde verbindt.

Artikel 9:

VERTEGENWOORDIGING

De vereniging kan in en buiten rechte slechts vertegenwoordigd worden door twee tezamen
handelende leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 10:

ALGEMENE VERGADERING

1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt,
doch tenminste een maal per jaar.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste van zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering,
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 die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergadering bijeenroept of bij advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is,
veelgelezen dagblad.
3. De oproeping tot een algemene vergadering door het bestuur geschiedt door middel van
convocaties, gericht aan de adressen van de leden.
Deze convocaties vermelden plaats, datum en agenda der vergadering.

4. De oproeping geschiedt niet later dan vier weken vóór de vergadering.

Artikel 11:

STEMRECHT

1. Alle leden, ereleden, aspirantleden en leden van verdienste, die niet geschorst zijn
hebben toegang tot de algemene vergadering en kunnen daar het woord voeren.
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Het bestuur kan voorts ondersteunende leden en derden uitnodigen tot het bijwonen van de
algemene vergadering.
2. Ieder der leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a heeft een stem. Ieder lid kan zich ter
vergadering, mits schriftelijk, laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Ereleden en leden van verdienste, hebben een adviserende stem
Ondersteunende leden en aspirantleden hebben geen stemrecht.
3. De voorzitter en secretaris van het bestuur treden ook als zodanig op bij de algemene
vergadering.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats, tussen de twee personen die tezamen het
hoogste stemmenaantal hadden.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt.
9. Een eenstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan
de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - dus ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 12:

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN KASCOMMISSIE

1. Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt op de eerste algemene vergadering na het einde van het afgesloten
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en verantwoording van het
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bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene
vergadering: (de zogeheten kascommissie).

Artikel 13:

STATUTENWIJZIGING

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan in een
algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden vertegenwoordigd
is door een besluit, genomen met drie/vierde meerderheid der uitgebrachte stemmen en
mits het voorstel der statutenwijziging voorzien van een toelichting in de oproeping tot de
vergadering is opgenomen. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering
bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Indien ter vergadering niet tenminste twee/derde van het aantal leden vertegenwoordigd
is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden binnen acht weken na de
eerste, welke vergadering beslist ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, doch met
een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Een afschrift van de akte moet in de openbare registers van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven, worden gedeponeerd.

Artikel 14:

ONTBINDING

1. De vereniging wordt ontbonden:
a. Door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 13 lid 1 is van overeenkomstige toepassing;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van
het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
2. Van de ontbinding moet inschrijving worden gedaan in de openbare registers van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven.
3. De algemene vergadering besluit tot de bestemming van het batig saldo der vereniging
hetwelk dan besteed dient te worden ten behoeve van de Nederlandse skisport.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden der vereniging gedurende
dertig jaren berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de algemene
vergadering. De bewaarder is gehouden zijn aanwijzing te doen inschrijven in de openbare
registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is in geschreven.
Artikel 15:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement op te stellen, waarin
nadere regels worden vastgesteld over al die onderwerpen die de vereniging betreffen, die
zij wenselijk acht. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden vastgesteld en gewijzigd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in
strijd zijn met de wet of de statuten.

Artikel 16:

COMMISSIES
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De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen die het bestuur in
de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde
bevoegdheden worden toegekend.

Artikel 17:

SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin niet door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement is
voorzien, beslist de algemene vergadering.
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