Statuten
NAAM
Artikel 1
De vereniging heet 'Unie van Bedrijfstafeltennisverenigingen', hierna afgekort als 'UBT'.
OPRICHTINGSDATUM
Artikel 2
De UBT is opgericht op 11 september 1947.
VESTIGING
Artikel 3
De UBT is gevestigd in Den Haag.
DOEL
Artikel 4
Het doel van de UBT is de tafeltennissport te bevorderen, in het bijzonder onder het personeel van
bedrijven en instellingen.
MIDDELEN
Artikel 5
De UBT doet dit door het organiseren van competities en een bekertoernooi en van andere
toernooien en evenementen.
LEDEN
Artikel 6
De UBT bestaat uit:
1. directe leden;
2. indirecte leden;
3. ereleden en leden van verdienste;
4. donateurs.
Artikel 7
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten verenigingen.
Artikel 8
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de directe leden, voor zover zij als zodanig zijn
aangemeld bij het bestuur.
Artikel 9
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke of rechtspersonen met bijzondere verdiensten voor
de UBT of voor de tafeltennissport in het algemeen.
Artikel 10
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage.

LEDENVERGADERING
Artikel 11
Eénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Een buitengewone
ledenvergadering kan worden belegd 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.
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.
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.
WIJZIGING
Artikel 15
De Statuten kunnen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door:
1. het bestuur;
2. drie directe 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
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen voor het voorstel is.
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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.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 19
Directe en indirecte leden die toetreden tot de UBT accepteren de bepalingen, genoemd in de
Statuten en Reglementen.
Artikel 20
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018.
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