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STATUTEN van de
CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND
I.

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam van Curaçaosche Atletiek Bond, en is
gevestigd te Willemstad op het eiland Curaçao. Zij is voor onbepaalde tijd
aangegaan te rekenen vanaf de dag van oprichting zijnde 16 september
1966.
2. De naam Curaçaosche Atletiek Bond wordt kortheidshalve aangeduid als
C.A.B.
II. VERENIGINGSJAAR
Artikel 2
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
III. DOEL
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde vereniging, hierna te noemen C.A.B., stelt zich ten doel door de
hierna te vermelden middelen mede te werken aan de lichamelijke ontwikkeling van het
Curaçaosche volk.
IV. MIDDELEN
Artikel 4
De C.A.B. tracht dit doel langs wettige middelen te bereiken door:
a. het bevorderen van oefeningen in atletiek- en wandelsport;
b. het uitschrijven, regelen en aanmoedigen van wedstrijden op het gebied van
atletiek en het houden van wandeltochten;
c. het op Curaçao instellen van jaarlijkse kampioenschappen en andere wedstrijden
zowel individueel als in verenigingsverband;
d. het behartigen van de belangen zijner leden;
e. het maken van propaganda voor de atletiek- en wandelsport als middel tot
volksopvoeding en als ontspanning;
f. het samenwerken met of het steunen van organisaties die een doel, als in artikel
3 omschreven beogen;
g. hetgeen verder aan het doel van de C.A.B. bevorderlijk kan zijn.

V. LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. De leden van de C.A.B. worden onderscheiden in gewone -, buitengewone -,
bestuurs-, ondersteunende – en ereleden.
2. De gewone leden zijn de tot de C.A.B. toegelaten verenigingen die
rechtspersoonlijkheid bezitten, die de atletieksport beoefenen, op het eiland
Curaçao zijn gevestigd en bestaan uit tenminste zes werkende leden.
3. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die tot het verband van de C.A.B.
zijn toegelaten en entrée en contributie zoals omschreven in het H.R. betalen.
4. Bestuursleden zijn zij die als zodanig volgens deze statuten in een Algemene
Vergadering zijn gekozen.
5. Ondersteunende leden zijn personen of verenigingen die de C.A.B.
ondersteunen door middel van contributies, donaties of op andere wijze en als
zodanig zijn aangewezen door het bestuur.
6. Ereleden zijn zij die vanwege hun bijzondere verdiensten als zodanig op voorstel
van het bestuur door de Algemene Vergadering zijn benoemd.
7. De gewone en buitengewone leden worden na schriftelijke aanvrage bij de
C.A.B. door het bestuur toegelaten, behoudens eventuele beslissing van de
Algemene Vergadering genomen, naar aanleiding van een beroep door één of
meer leden tegen de toelating ingediend.
8. Van weigering tot toelating staat voor de betrokken kandidaat beroep open bij de
Algemene Vergadering.
9. Beroep als in lid 7 en 8 bedoeld wordt ingesteld binnen 14 dagen na de genomen
beslissing van het bestuur door schriftelijke mededeling van de Secretaris. Het
beroep moet daarin met redenen omkleed zijn. Het beroep wordt behandeld in
de eerstvolgende Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden binnen
een maand na dagtekening van het ingesteld beroep.
10. Van het lidmaatschap met uitzondering van dat als ondersteunende leden, zijn
uitgesloten personen, die atletiek beoefenen met het doel daarmee winst te
behalen of uit de atletieksport voordeel halen en dus niet beschouwd kunnen
worden als amateur.
11. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van 30 dagen;
b. vervallenverklaring van het lidmaatschap door het bestuur op grond van
niet meer voldoen aan de eisen gesteld voor het lidmaatschap, het niet
nakomen der verplichtingen, alsmede gedragingen en verrichtingen welke
in strijd zijn met het doel en de belangen van de C.A.B. Tegen vervallenverklaring door het bestuur staat beroep op de Algemene Vergadering
open op de wijze geregeld in het Huishoudelijk Reglement, voor welke
vergadering ook het betrokken lid moet worden uitgenodigd. In het geval
van beroep vervalt het lidmaatschap pas na bevestiging van de
vervallenverklaring door de Algemene Vergadering;
c. ontbinding van het betrokken lid, voor wat betreft verenigingen;
d. overlijden voor wat betreft natuurlijke personen;
e. wegens wanbetaling.

VI. GELDMIDDELEN
Artikel 6
De geldmiddelen van de C.A.B. bestaan uit;
a. contributies
b. donaties, subsidies, schenkingen en legaten;
c. andere inkomsten.
VII. HET BESTUUR
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een
2de secretaris, een penningmeester en commissarissen.
2. De bestuursleden worden gekozen in een Algemene Vergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
3. De voorzitter wordt gekozen door de Algemene Vergadering uit de
bestuursleden. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld in een
bestuursvergadering.
4. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen de C.A.B. in
en buiten rechte.
5. De bestuursleden hebben gedurende twee jaar zitting en zijn bij hun aftreden
terstond herkiesbaar. Jaarlijks treedt een gedeelte af volgens regels vastgesteld
in het Huishoudelijke Reglement. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af in
hetzelfde jaar als waarin diegene in wiens plaats hij/zij is gekozen aan de beurt
van aftreden zou zijn geweest.
6. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten der Algemene Vergadering
en waakt voor de nakoming van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
7. Het bestuur mag die commissie benoemen die het nodig oordeelt om het bij te
staan.
VIII. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 8
1. Minstens éénmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden.
2. De Algemene Vergadering wordt gevormd door het bestuur en de gewone en
buitengewone leden van de C.A.B.
3. De Algemene Vergadering heeft de hoogste macht in de C.A.B.
Artikel 9
Een buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden:
a. als het bestuur zulks nodig oordeelt;
b. als zulks door tenminste drie verenigingen schriftelijk met opgave van reden
wordt aangevraagd;
c. ingevolge artikel 5, lid 9;
d. de Algemene Vergaderingen zijn alleen geldig wanneer de helft der aantal
aangesloten verenigingen aanwezig zijn.

IX. STEMRECHT
Artikel 10
1. In de Algemene Vergadering worden de gewone leden vertegenwoordigd door
ten hoogste twee afgevaardigden, waarvan één als woordvoerder optreedt.
Eenzelfde persoon mag niet meer dan één lid vertegenwoordigen.
2. Ieder gewone lid dat aan de door de C.A.B. jaarlijks vastgestelde
kampioenschappen voorafgaande aan de Algemene Vergadering heeft
deelgenomen, brengt ter vergadering één stem uit.
3. In de bestuursvergadering brengt ieder bestuurslid één stem uit.
4. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte
geldige stemmen, behoudens gevallen waarin deze statuten anders bepalen.
5. In de Algemene Vergadering hebben de bestuursleden geen stemrecht en
mogen nimmer een vereniging vertegenwoordigen.
6. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.
X. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11
Het Huishoudelijk Reglement dat bepaling bevat die betrekking heeft op de werkwijze
van de C.A.B. en op de nadere uitwerking van de statuten, wordt door de Algemene
Vergadering vastgesteld en indien nodig gewijzigd. Het mag evenwel geen bepalingen
bevatten die in strijd zijn met deze statuten.
XI. STATUTEN WIJZIGINGEN
Artikel 12
1. Deze statuten kunnen alleen gewijzigd worden krachtens besluit ener speciaal
voor dit doel bijeengeroepen Algemene Vergadering, genomen met tenminste
2/3 der aldaar uitgebrachte geldige stemmen.
2. De gewijzigde statuten treden niet in werking voordat goedkeuring van de
Gouverneur is verkregen.
XII. ONTBINDING
Artikel 13
Tot ontbinding van de C.A.B. kan slechts worden besloten op een Algemene
Vergadering, waarop teminste ¾ van het aantal gewone leden vertegenwoordigd is, met
een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
Deze vergadering wordt uitdrukkelijk voor dit doel bijeengeroepen. Indien het vereiste
aantal leden niet tegenwoordig is bij een eerste oproeping, zal binnen een maand een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin tot het beoogde doel zal worden
besloten met een volstrekte meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal aanwezige leden.
Ingeval tot ontbinding zullen de bezittingen van de C.A.B. worden verkocht en zal een
eventueel batig saldo na algehele betaling van eventuele schulden, met inachtneming

van artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, ter
beschikking worden gesteld van de Nederlands Antilliaanse Atletiek Unie.
De Algemene Vergadering die besluit tot ontbinding van de C.A.B. bepaalt tevens de
wijze van afwikkeling.
XIII. SLOTBEPALINGEN
Artikel 14
In gevallen waarin deze statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het
bestuur bij meerderheid van stemmen.
XIV. OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 15
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 2 mogen in het eerste verenigingsjaar alle
ingeschreven en gewone leden hun stem uitbrengen. In het tweede verenigingsjaar
alleen zij die in het voorafgaande jaar aan de in dat lid bedoelde wedstrijden hebben
deelgenomen.
I. L. Vos
J. M. Martis
H. A. Rosario

D. S. Palm
G. W. Fecunda
A. Godfried

G. E.Rosario
G. R. Monsanto

Goedgekeurd bij landsbesluit d.d. 13 april 1967 No. 6
Willemstad, de 19de april 1967
De plv Algemeen Secretaris
Boomgaart

