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Artikel 1 

Naam, zetel en duur. 

1. De vereniging draagt de naam van Sportvereniging Puwa Nani, afgekort S.V. Puwa Nani 
2. Zij is gevestigd te Paramaribo. 
3. Zij is opgericht op 14 september 1961 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4. Het boekjaar dat tevens het verenigingsjaar is loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.  
 

Artikel 2 

Doelstelling. 

De vereniging stelt zich ten doel de sport in het algemeen, de voetbalsport in het bijzonder, in de ruimste zin des woords uit te oefenen 

en te bevorderen, alsmede ontspanning te bieden aan haar leden. 

 

Artikel 3 

Middelen. 

Zij tracht haar doel de bereiken door: 

1. Het organiseren van en/of deelnemen aan sportwedstrijden, –competities en andere sportevenementen, alsmede het ontplooien 

van nevenactiviteiten in dit kader. 

2. Het aanknopen en onderhouden van contacten, alsmede het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties die 
al dan niet dezelfde doelstelling hebben. 

3. Het aanwenden van andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.  
 

Artikel 4 

Leden. 

De vereniging bestaat uit: 

1. Gewone Leden  
2. Juniorleden 
3. Ereleden  
4. Donateurs 

 Gewone leden zijn als zodanig met inachtneming van het huishoudelijk reglement door het bestuur toegelaten natuurlijke personen, 
die voor de eerste dag van januari van het lopend verenigingsjaar de leeftijd van 21 jaren hebben bereikt. 

 Juniorleden zijn als zodanig met inachtneming van het huishoudelijk reglement door het bestuur toegelaten natuurlijke personen, 
die voor de eerste dag van januari van het lopend verenigingsjaar de leeftijd van 21 jaren nog niet hebben bereikt. Behoudens dat 
zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 6 lid 
2, alsmede andere door of krachtens de wet opgelegde beperkingen daaromtrent, hebben zij dezelfde rechten en verplichtingen als 

gewone leden.. 
 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht 

van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. 

 Donateurs zijn natuurlijke-, of rechtspersonen die de vereniging uitsluitend financieel dan wel materieel ondersteunen.  
 

Gewone en juniorleden zijn verplicht een maandelijkse contributie te betalen als in het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld. 
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Artikel 5 

Verkrijging en einde lidmaatschap 

1. Verkrijging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur op de wijze zoals nader is omschreven in het huishoudelijk 

reglement. 

2. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van het lid; 

b. opzegging door het lid; 

c. royement door het bestuur. 

3. In de gevallen onder b en c blijft de openstaande contributie verschuldigd ook na de beëindiging van het lidmaatschap. 

 

Artikel 6 

Algemene Ledenvergadering. 

1. Ten minste één maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering belegd, zijnde de zogeheten Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Deze wordt uiterlijk in de maand maart van het jaar volgende op het afgelopen verenigingsjaar belegd. Tijdens 
deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en legt rekening en verantwoording af aan de 
algemene ledenvergadering. Goedkeuring van het verslag door de Algemene Ledenvergadering, na de verificatiecommissie gehoord 
te hebben, strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer. Bestuursverkiezingen vinden tijdens deze vergadering 
plaats. 

2. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of op schriftelijk verzoek van ten 
minste tien gewone leden met opgaaf van de te behandelen agenda. Het bestuur is dan verplicht binnen twee weken na ontvangst 
van het verzoek een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Indien het bestuur verzuimt zulks te doen zijn de verzoekers 
gerechtigd een algemene ledenvergadering uit te schrijven, deze te beleggen en daarin rechtsgeldige besluiten te nemen[RP1]. 
besluiten zijn bindend, met in acht neming van het gestelde in lid 3. 

3. Een algemene ledenvergadering vindt geen voortgang, indien niet ten minste de helft van het aantal gewone leden op de vergadering 
aanwezig is. 

4. Alleen gewone leden en ereleden hebben stemrecht. Donateurs en juniorleden mogen de vergadering bijwonen, doch hebben geen 
stemrecht. 

5. Ieder gewoon lid en erelid brengt één stem uit. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. 

6. Geschorste leden en bestuursleden hebben geen toegang tot de vergadering. 

Artikel 7 

Geldmiddelen. 

Deze bestaan uit: 

 contributies en entreegelden 

 donaties  

 schenkingen, erfstellingen en legaten 

 andere[RP2] wettige ontvangsten. 
Het bedrag van het entreegeld en de contributie wordt bij het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 
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Artikel 8 

Verificatie-commissie 

De controle op het geldelijk beheer wordt uitgeoefend door een verificatiecommissie, die op de jaarvergadering gekozen wordt. 

De zittingstijd van deze commissie, die uit 3 (drie) leden bestaat, valt met die van het bestuur samen. 

Deze commissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

De bevoegdheden van deze commissie worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 

 

Artikel 9 

Het bestuur. 

1. Het bestuur wordt gekozen voor twee jaar en bestaat uit ten minste 7 (zeven) en ten hoogste 9 (negen) leden, te weten een voorzitter, 
een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of meer commissarissen. De voorzitter wordt in functie en de 
overige leden individueel gekozen. Zij verdelen onderling de overige bestuursfuncties. 

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en beheert het vermogen van de vereniging, zulks met dien verstande 
dat voor de navolgende handelingen zij voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig heeft van de algemene ledenvergadering, te 
weten:  

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende en andere registergoederen; 

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bij huishoudelijk reglement vast te stellen 

bedrag te boven gaat, en/of waardoor de vereniging voor langer dan twee jaar wordt gebonden; 

d. het ter leen verstrekken of opnemen van geld; 

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het treffen 

van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen. 

Het desbetreffende besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen in 

een speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering waarbij ten minste 75% van alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

Het onderwerp waarvoor goedkeuring zal worden gevraagd moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de agenda, hetgeen reeds bij 

de oproep tot het bijwonen van deze vergadering moet blijken. 
3. Het bestuur kan binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de 

vereniging op te treden. 

4. De kandidaatstelling en verkiezing van bestuursleden geschiedt volgens regels bij het huishoudelijk reglement vast te stellen. 

5. Een bestuurslid dat zijn functie niet naar behoren vervult kan door de Algemene Ledenvergadering of bij unaniem besluit van de 
overige bestuursleden uit zijn functie worden ontheven. Geschiedt de ontheffing door het bestuur kan het ontheven bestuurslid 
daartegen in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 

6. In tussentijdse vacatures voorziet het bestuur en bij ontstentenis van een bestuurslid voorziet het bestuur in de waarneming. 
7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. 
8. Uitgaande bestuur mededelingen worden ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris. 
 

Artikel 10 

Huishoudelijk Reglement. 

1. Het huishoudelijk reglement wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en gewijzigd. 
2. Het mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
3. Het regelt alle aangelegenheden waarin de statuten niet voorzien. 
4. Het hierna ten aanzien van wijziging van de statuten bepaalde geldt ook voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 
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Artikel 11 

Wijziging van de Statuten. 

1. De statuten kunnen op voorstel van het bestuur of van ten minste tien gewone leden worden gewijzigd in een speciaal daartoe 
belegde Algemene Ledenvergadering, waarop tenminste twee/derde van het aantal gewone leden en ereleden aanwezig is. 

2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Is op de vergadering het quorum van twee/derde van het aantal gewone en ereleden niet aanwezig, dan wordt voor hetzelfde doel 
een tweede vergadering uitgeschreven, waarbij ongeacht het aantal aanwezige gewone en ereleden ter vergadering tot wijziging 
van de statuten kan worden besloten, echter met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 12 

Ontbinding. 

1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering welke 
ten minste dertig dagen tevoren schriftelijk is aangevraagd. 

2. Het in artikel 11 bepaalde ten aanzien van wijziging van de statuten is van overeenkomstige toepassing bij ontbinding. 
3. Bij ontbinding is het bestuur belast met de liquidatie tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist. 
4. Over de stemming van het bij de ontbinding aanwezige batig saldo beslist de Algemene Ledenvergadering die het besluit tot 

ontbinding heeft genomen, met in achtneming van artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Artikel 13 

Slotbepaling. 

In alle gevallen waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens bekrachtiging van deze 

beslissing in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering gehouden te Paramaribo op 11 augustus 2018. 

 

Het bestuur van de Sport Vereniging Puwa Nani (S.V. Puwa Nani) 

J. CHIN SEE CHONG    Voorzitter 

R. PARTOREDJO    Onder Voorzitter / Secretaris 

R. BOETIUS      Penningmeester 

D. KARIJOPAWIRO   Commissaris Veteranen 

A. WIRJOINANGOEN   Commissaris Faciliteiten/Terreinen 

G. CHEUK A LAM   Commissaris Jeugd 

H. NGASIMAN    Commissaris Planning/Logistiek 

 

 


