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Doel en positie van de Vergadering van Aangeslotenen 

1 Het doel van de Vergadering van Aangeslotenen (hierna: VvA) is te streven naar optimale 

invloed en zeggenschap met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen van de Stichting 

in het bijzonder in het belang van de georganiseerde sport.  

2 De VvA is een onafhankelijk orgaan van de Stichting met adviserende en instemmingsrechtelijke 

taken en bevoegdheden. 

 

Toetreding aangeslotenen  

3 Aansluiting bij de Stichting en daarmee toegang tot de VvA staat open voor alle sportaanbieders 

in de stad Utrecht die: 

a. rechtspersoon zijn en ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel; 

b. als hoofddoelstelling hebben het aanbieden van sport en/of bewegen; 

c. in beginsel geen winstoogmerk hebben; 

d. de statuten en reglementen van de Stichting onderschrijven. 

4 Rechtspersonen die voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 3, wier statuten 

toegestuurd zijn naar de Stichting of daar reeds bekend zijn en die het aanvraagformulier tot 

aansluiting volledig ingevuld hebben teruggestuurd, kunnen toegelaten worden tot de VvA, zulks 

ter beoordeling van de directie en bij twijfel mede ter beoordeling van de Raad van Toezicht. 

 

Beëindiging aansluiting  

5 Beëindiging van de aansluiting door een aangeslotene geschiedt door schriftelijke opzegging. 

6 Beëindiging van de aansluiting door de stichting geschiedt door schriftelijk opzegging door de 

directie, indien niet (langer) aan de in de artikel 3 gestelde criteria wordt voldaan. 

7 Met het beëindigen van de aansluiting vervallen de rechten en plichten die aan de aangeslotene 

zijn toegekend door de statuten, reglementen en besluiten. 

 

Jaarlijkse bijdrage  

8 De jaarlijkse bijdrage van aangeslotenen wordt door de Raad van Toezicht, in overleg met de 

VvA (of een afvaardiging daarvan) vastgesteld.  

9 De bijdrage betreft een vast bedrag en een variabel bedrag volgens een staffel afhankelijk van 

het aantal leden van de aangeslotene. De Raad van Toezicht kan een minimum bedrag 

vaststellen.  

10 De Raad van Toezicht kan zonder toestemming van de VvA de bijdrage jaarlijks verhogen met 

de prijsindex van het CBS ongeacht het bepaalde in artikel 8. 

11 Iedere aangeslotene is verplicht de bijdrage binnen één maand na aanvang van het boekjaar te 

voldoen aan de Stichting. 

12 De ingangsdatum van het aangesloten zijn is de eerste van de maand nadat de eerste factuur is 

betaald. 

13 Indien een aangeslotene niet aan haar verplichtingen ten aanzien van de bijdrage heeft voldaan, 

worden haar rechten opgeschort, echter niet eerder dan nadat de aangeslotene in de 

gelegenheid is gesteld binnen een termijn van veertien dagen alsnog aan haar verplichting te 

voldoen. 

14 Indien de aansluiting gedurende het boekjaar eindigt, blijft de verplichting tot betaling van de 

volledige jaarbijdrage bestaan. 

 

Rechten Aangeslotenen en organisatie VvA 

15 Aangeslotenen hebben met een aan te wijzen vertegenwoordiger (afgevaardigde) toegang tot 

de VvA en voorts toegang tot netwerk- en themabijeenkomsten, congressen en andere 

(collectieve) bijeenkomsten, georganiseerd door de Stichting. Aangeslotenen hebben voorts 

recht om gebruik te maken van de overige dienstverlening en ondersteuning die de Stichting 

aan de aangeslotenen biedt, mits deze voldoen aan de statutaire criteria voor een aangeslotene. 

De VvA wordt conform de door de RvT vastgestelde begroting van de Stichting in haar 

werkzaamheden gefaciliteerd (ambtelijk ondersteund) – zowel qua menskracht als financieel - 

door het bureau van de Stichting en kan daarbij gebruikmaken van beschikbare mediakanalen. 

16 De VvA is gerechtigd een bindende voordracht te doen voor het benoemen van drie leden van 

de Raad van Toezicht. 
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17 De VvA is gerechtigd tot het geven van een advies tot schorsing of ontslag van een lid van de 

Raad van Toezicht indien zij van mening is dat een lid van de Raad van Toezicht zijn taken in 

onvoldoende mate vervult.  

18 De VvA heeft instemmingsrecht bij de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

19 De VvA heeft instemmingsrecht bij alle kwesties die van groot of strategisch belang zijn voor de 

georganiseerde sport in het algemeen en de sportverenigingen/sportaanbieders in het bijzonder. 

20 De VvA heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen) van de statuten van de Stichting 

evenals op het vaststellen en wijzigen van dit regelement. 

21 De VvA heeft adviesrecht bij alle kwesties die van groot of strategisch belang zijn voor het 

sporten en bewegen in het algemeen. 

22 De VvA heeft informatierecht over alle relevante zaken met betrekking tot de haar statutair 

toegekende taken en bevoegdheden. 

 

Verplichtingen Aangeslotenen 

23 Het betalen van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 4.  

24 Het naleven van statuten, reglementen en besluiten van de Stichting. 

 

Werkwijze Vergadering van Aangeslotenen 

25 De VvA vindt minimaal 1x per jaar plaats en is toegankelijk voor afgevaardigden (voorzitter of 

vervanger) van de Aangeslotenen. De vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en/of 

vertegenwoordiging. 

26 Daarnaast is de VvA toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht, de directie van de 

Stichting, leden van de Club van Ambassadeurs en medewerkers van de Stichting. 

27 De agenda voor de VvA wordt vastgesteld door een vertegenwoordiging van de VvA in overleg 

met de voorzitter van de Raad van Toezicht.  

28 De agenda met relevante stukken wordt minimaal 14 dagen van tevoren naar de Aangeslotenen 

toegestuurd. 

29 Aangeslotenen kunnen zelf agendapunten aandragen, uiterlijk 20 dagen voor de Vergadering. 

30 Aangeslotenen kunnen ook een (bijzondere) Vergadering bij elkaar roepen; daartoe hebben zij 

dan minimaal de handtekening van tien Aangeslotenen nodig. 

31 Daarnaast kunnen Aangeslotenen eigen subgroepen (grote verenigingen, kleine verenigingen, 

binnen sporters, buitensporters, e.d.) vormen om voor hun specifieke belangen op te komen. 

 

Besluitvorming 

32 Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid een gewogen stemming van de aanwezige 

Aangeslotenen. Ten aanzien van een gewogen stemming geldt het volgende: 

De omvang van een Aangeslotene wordt uitgedrukt in het aantal geregistreerde leden, 

deelnemers, of klanten per 31 december van het voorgaande jaar. De berekeningswijze bij 

gewogen stemming is als volgt:  

- Eén stem bij een omvang tot 500; 

- Twee stemmen met een omvang tussen 500 en 1.000; 

- Drie stemmen met een omvang tussen 1.000 en 1.500; 

- Vier stemmen met een omvang boven de 1.500. 

33 Afwezige Aangeslotenen kunnen een andere Aangeslotene machtigen te stemmen. 

 

Wijziging reglement, onvoorziene gevallen  

34 Dit reglement kan worden gewijzigd c.q. worden aangevuld door een besluit van de Raad van 

Toezicht, al dan niet op verzoek van de VvA. Een voorgenomen wijziging behoeft goedkeuring 

van de VvA, zoals bepaald in artikel 21.6 van de statuten. 

 

Overgangsbepalingen 

35 De hoogte van de bijdrage vanaf 2019 wordt vastgesteld in de VvA van 2018. 


