
Statuten 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst Toelichting 

NAAM 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam “Unie van 
Bedrijfstafeltennisverenigingen”, hierna te 
noemen UBT. 

NAAM 
Artikel 1 
De vereniging heet “Unie van 
Bedrijfstafeltennisverenigingen”, hierna afgekort 
als 'UBT'. 

Tekst gemoderniseerd. 

OPRICHTINGSDATUM 
Artikel 2 
De UBT is opgericht op 11 september 1947. 

OPRICHTINGSDATUM 
Artikel 2 
De UBT is opgericht op 11 september 1947. 

Ongewijzigd. 

 VESTIGING 
Artikel 3 
De UBT is gevestigd in Den Haag. 

Was artikel 5, iets naar boven gehaald; is 
logischer: hoe heet je, wanneer ben je geboren 
en daarna: waar woon je.  

DOEL 
Artikel 3 
De UBT stelt zich ten doel met wettige middelen 
de tafeltennissport te bevorderen en wel in het 
bijzonder onder het personeel van bedrijven en 
instellingen. 

DOEL 
Artikel 4 
Het doel van de UBT  is de tafeltennissport te 
bevorderen, in het bijzonder onder het personeel 
van bedrijven en instellingen. 

Kortere tekst.  

MIDDELEN 
Artikel 4 
De UBT tracht dit doel te bereiken door: 
1. het leggen van contact tussen 
tafeltennisorganisaties; 
2. het uitschrijven van competities en 

bekerwedstrijden alsmede het organiseren 
van of behulpzaam zijn bij toernooien; 

3. het verspreiden van de internationale 
spelregels; 
4. andere wettige middelen. 

MIDDELEN 
Artikel 5 
De UBT doet dit door het organiseren van 
competities en een bekertoernooi en van andere 
toernooien en evenementen.  

Tekst ingekort en gemoderniseerd.  

VESTIGING  Is artikel 3 geworden.  



Artikel 5 
De UBT is gevestigd te Den Haag. 

LEDEN 
Artikel 6 
De UBT bestaat uit: 
1. directe leden; 
2. indirecte leden; 
3. ereleden en leden van verdienste; 
4. donateurs. 

LEDEN 
Artikel 6 
De UBT bestaat uit: 
1. directe leden; 
2. indirecte leden; 
3. ereleden en leden van verdienste; 
4. donateurs. 

Ongewijzigd 

Artikel 7 
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten 
verenigingen. 

Artikel 7 
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten 
verenigingen. 

Ongewijzigd 

Artikel 8 
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de 
directe leden, voor zover zij als zodanig zijn 
aangemeld bij het bestuur. 

Artikel 8 
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de 
directe leden, voor zover zij als zodanig zijn 
aangemeld bij het bestuur. 

Ongewijzigd 

Artikel 9 
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke 
of rechtspersonen die als zodanig door een 
ledenvergadering zijn benoemd. 

Artikel 9 
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke 
of rechtspersonen met bijzondere verdiensten 
voor de UBT of voor de tafeltennissport in het 
algemeen. 

Duidelijker tekst. '… als zodanig zijn benoemd… 
zegt eigenlijk niets. 

Artikel 10 
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die 
de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage. 

Artikel 10 
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die 
de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage. 

Ongewijzigd 

Artikel 11 
Het lidmaatschap, behoudens dat genoemd in 
artikel 9, wordt verkregen door schriftelijke 
aanmelding bij de secretaris van de UBT, onder 
voorbehoud van acceptatie. 

 Dit staat ook in het Huishoudelijk Reglement. 
Dubbel vermelden is niet goed. Het hoort in het 
Huishoudelijk Reglement, dus kan hier vervallen.  

Artikel 12 
Het beëindigen van het lidmaatschap is nader 
geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

 Het staat dus in het Huishoudelijk Reglement. En 
hoeft dus hier niet te worden vermeld. Kan hier 
vervallen.  

LEDENVERGADERING LEDENVERGADERING Beter taalgebruik 



Artikel 13 
Eénmaal per jaar dient een algemene 
ledenvergadering te worden gehouden.  
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen 
worden belegd op voorwaarden, nader geregeld 
in het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 11 
Eénmaal per jaar wordt een Algemene 
Ledenvergadering gehouden. Een buitengewone 
ledenvergadering kan worden belegd op 
voorwaarden, nader geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 14 
Directe leden hebben de plicht de 
ledenvergadering bij te wonen. 

 Dit staat ook in het Huishoudelijk Reglement. 
Dubbel vermelden is niet goed. Het hoort in het 
Huishoudelijk Reglement, dus kan hier vervallen. 

Artikel 15 
Directe leden en ereleden hebben het recht één 
stem uit te brengen. Directe leden brengen 
bovendien één stem uit voor elk tiental indirecte 
leden dat bij hen is aangesloten. De toestand, 1 
maand voorafgaande aan de datum van de 
ledenvergadering, is bepalend voor het aantal 
stemmen. 

 Dit staat ook in het Huishoudelijk Reglement. 
Dubbel vermelden is niet goed. Het hoort in het 
Huishoudelijk Reglement, dus kan hier vervallen. 

BESTUUR 
Artikel 16 
Het bestuur, dat uit ten minste 3 personen 
bestaat, wordt gekozen door de stemgerechtigde 
leden, uit de indirecte leden en ereleden, alles op 
voorwaarden nader geregeld in het Huishoudelijk 
Reglement. 

BESTUUR 
Artikel 12 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. 
De leden van het bestuur worden gekozen door 
de directe leden en ereleden, uit de indirecte 
leden en ereleden. 

Duidelijker taalgebruik en alleen wat relevant is. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 17 
De inkomsten van de UBT worden verkregen 
door: 
1. de contributie van de directe en indirecte 
leden; 
2. de bijdragen van donateurs; 
3. andere baten. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 13 
De UBT krijgt zijn inkomsten door: 
1. de contributie van de directe en indirecte 
leden; 
2. de bijdragen van donateurs; 
3. andere baten. 
 

Beter taalgebruik.  
De laatste zin is hier niet relevant en kan dus 
vervallen. 



Het bedrag van de contributie alsmede het 
beheer van de gelden wordt nader geregeld in 
het Huishoudelijk Reglement. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 18 
De ledenvergadering stelt een Huishoudelijk 
Reglement vast, waarbij die onderwerpen zullen 
worden geregeld, waarin niet is voorzien in deze 
Statuten. Het Huishoudelijk Reglement mag niet 
in strijd zijn met de Statuten. 

REGLEMENTEN 
Artikel 14 
De ledenvergadering stelt reglementen vast. In 
die reglementen zijn onderwerpen geregeld 
waarin deze Statuten niet voorzien. Ze mogen 
niet strijdig zijn met de Statuten. 

De ledenvergadering stelt niet alleen het 
Huishoudelijk Reglement vast, maar ook de 
andere (zoals het Competitiereglement). Dat 
moet hier dus ook worden vermeld; de kop is 
daarop aangepast. Verder is het taalgebruik 
vereenvoudigd.  

WIJZIGING 
Artikel 19 
Een voorstel tot wijziging van de Statuten kan 
slechts worden aangenomen door een 
ledenvergadering die ten minste 14 dagen 
tevoren is aangekondigd, waarbij ten minste drie 
kwart van het aantal uit te brengen stemmen 
aanwezig is en ten minste twee derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen zich met het 
voorstel accoord verklaart.  
Indien het aantal uit te brengen stemmen niet 
aanwezig is, wordt binnen 14 dagen een nieuwe 
vergadering uitgeschreven waarin, ongeacht het 
aantal uit te brengen stemmen wijzigingen 
kunnen worden aangenomen met een 
meerderheid van twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

WIJZIGING 
Artikel 15 
De Statuten kunnen worden gewijzigd. Een 
voorstel tot wijziging kan worden ingediend door: 
a. het bestuur; 
b. drie indirecte leden. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de 
ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging 
wordt besloten. 
 
Artikel 16 
1. Het voorstel wordt in behandeling genomen 

als ten minste drie kwart van het aantal uit te 
brengen stemmen in de vergadering 
aanwezig is (quorum).  

2. Als het quorum niet aanwezig is kan de 
indiener van het voorstel binnen twee weken 
een nieuwe vergadering bijeen (doen) 
roepen, waarin ongeacht het aantal 
aanwezige stemmen besluitvorming mogelijk 
is. 

 
Artikel 17 

Is lastig leesbaar. Puntsgewijs (in drie artikelen) is 
beter. Bovendien toegevoegd wie zo'n voorstel 
mag indienen. Voorts: als het quorum niet 
aanwezig is, hoeft niet per se een nieuwe 
vergadering te worden belegd; je kunt dat ook 
aan de indiener overlaten, die vindt het 
belangrijk genoeg om dat wel te doen of denkt 
"als zo weinig verenigingen de moeite nemen om 
hiervoor te komen opdagen, laat dan maar 
zitten." 



Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten 
minste twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen voor het voorstel is.   

ONTBINDING 
Artikel 20 
Het in artikel 19 bepaalde is overeenkomstig van 
toepassing op ontbinding van de UBT.  
In geval van ontbinding bepaalt de 
ledenvergadering op welke wijze de boedel van 
de UBT zal worden vereffend. 

ONTBINDING 
Artikel 18 
Bij een voorstel tot ontbinding van de UBT wordt 
de procedure, genoemd in de artikelen 15, 16 en 
17 gevolgd. Bij ontbinding bepaalt de 
ledenvergadering hoe de boedel van de UBT 
wordt vereffend. 

Duidelijker taalgebruik. 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 21 
Degene of de vereniging die toetreedt tot de UBT 
onderwerpt zich aan de bepalingen, genoemd in 
de Statuten en de Reglementen. 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 19 
Directe en indirecte leden die toetreden tot de 
UBT accepteren de bepalingen, genoemd in de 
Statuten en Reglementen.  

Moderner taalgebruik.  

Artikel 22 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 
juni 1999. 

Artikel 20 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 
juni 2018. 

Datum wijzigen.  

 

 


