STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Nederlandse Sport Pers Service (NSPS)
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
3. Zij is opgericht op zeventien april negentienhonderd vier en tachtig en duurt voort
voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel ten behoeve van media en de daarvoor werkzame
werkzame (sport) journalisten, waaronder ook freelancers, een serviceverlening in stand te houden.
2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verdelen van
perskaarten bij sportevenementen in en buiten Nederland, accreditatie,
communicatie en door overige coördinatietaken.
3. Het bestuur van de stichting stelt een reglement vast waarin zijn opgenomen
de procedure, de voorwaarden voor het aanvragen en de toewijzing, zomede de
gronden van weigeren van de in het tweede lid van dit artikel genoemde
faciliteiten.
Dit reglement voorziet tevens in een regeling van de geschillen die naar
aanleiding van toewijzing of weigering zijn gerezen.
VERMOGEN, BOEKJAAR
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
+
+

jaarlijkse bijdragen van media en individuele gebruikers
hetgeen de Stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt

Artikel 4
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur zal ten behoeve van de
gebruikers een jaarverslag opstellen.

BESTUUR
Artikel 5
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf leden, aangewezen
krachtens lid 2, voor een termijn van vier jaar, die daarna nog een keer met
eenzelfde termijn verlengd kan worden.
2. De beroepsgroep sportjournalisten van de Vereniging van Journalisten wijst 3
Bestuursleden aan. De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren wijzen
daarnaast nog ieder een bestuurslid aan.
3. Een van de drie NSP-leden wordt door het bestuur benoemd tot voorzitter.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
5. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en
verantwoording af van het door hem in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer
en vraagt tevens goedkeuring van de definitieve begroting van het lopende
boekjaar en van de voorlopige begroting van het daarop volgende jaar.
6. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar met
soortgelijke functies in de besturen van de in lid 2 van dit artikel genoemde
verenigingen.
Artikel 6
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
~ overlijden
~ ontslag op eigen verzoek
~ intrekking van de aanwijzing als bedoeld in artikel 5, lid 2, voor wat betreft de
aldaar genoemde leden
~ het verstrijken van de zittingsperiode
Artikel 7
1. Wanneer het lidmaatschap van één van de in artikel 5, lid 2 aangewezen leden
eindigt zullen de overblijvende bestuursleden ten spoedigste het orgaan door
welke het gewezen bestuurslid werd benoemd, verzoeken een nieuw bestuurslid aan te wijzen, die als zodanig dezelfde functie zal bekleden als degene in
wiens plaats hij werd benoemd, tenzij de overblijvende bestuursleden omtrent
die functie anders beslissen.
2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Daalt het aantal bestuursleden

tot beneden drie, dan vindt voorziening plaats binnen twee maanden. Het
bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang het onvoltallig is.
3. Bij verschil van mening tussen de bestuursleden omtrent de aanwijzing van de
voorzitter, en ingeval te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te
ontbreken en voorts, indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten
binnen een redelijke termijn een verzoek om aanwijzing te doen, zal door de
rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie in de ontstane vacature(s) worden voorzien.
Artikel 8
1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van
de besluiten van het bestuur.
Zij vertegenwoordiger gezamenlijk de stichting in en buiten rechte.
In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de
Stichting vertegenwoordigd dor de voorzitter casu quo de secretaris te zamen
met één ander lid van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van de zowel de voorzitter als de secretaris wordt de
Stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden te zamen, of,
Indien slechts één ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting in en buiten rechte komt
Mede toe aan een van de leden van het bestuur of een of meer derden indien en
voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben
ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend en te zijn ondertekend door twee leden van het bestuur.
3. Een volmacht tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt, wordt slechts gegeven nadat het bestuur met 2/3 van de
stemmen hiermee heeft ingestemd.
4. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas van de stichting geen
beloning doch kunnen een vergoeding ontvangen van door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten volgens door het bestuur vast te stellen
regels.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 9
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of degene die hem bij
ontstentenis of verhindering als zodanig vervangt, of wel tenminste twee andere
leden van het bestuur dit gewenst achten, doch tenminste éénmaal per jaar.
Elk lid van het bestuur heeft recht op één stem.

2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering
behandelde en beslotene noturen op, die door hem en de voorzitter worden
ondertekend. Aan ieder lid van het bestuur wordt door de secretaris een door
hem ondertekende kopie van de notulen uitgereikt.
Artikel 10
1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer tenminste drie leden
ter vergadering aanwezig zijn.
2. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen.
In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk
uitbrengen en het besluit wordt genomen met algemene stemmen.
3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald worden bestuursbesluiten genomen
met gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de
voorzitter.
4. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke
stemming verlangt.
Artikel 11
1. De Stichting heeft een bureau, geleid door een directeur.
2. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
3. De directeur werkt volgens een door het bestuur opgestelde functie-omschrijving
en legt rekening en verantwoording af aan het bestuur.
4. De directeur woont de bestuursvergaderingen bij.
5. De directeur voert de besluiten van het bestuur uit.
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de statuten alsmede het in artikel 2 bedoelde reglement
te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn
en waarvoor zij onder vermelding van het voorstel tot wijziging zijn opgeroepen.
2. Wanneer in de desbetreffende vergadering niet alle leden vertegenwoordigd zijn,
zal na veertien dagen, doch binnen dertig dagen, een nieuwe bestuursvergadering
worden gehouden waarin bij meerderheid van stemmen wordt beslist.

3. De wijziging van de statuten dient op straffe van nietigheid bij notariële akte te
geschieden. De bestuurders zijn verplicht een authentieke afschrift van de akte
van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
ONTBINDING
Artikel 13
Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is
toepasselijk hetgeen in artikel 12 van de statuten is bepaald aangaande een besluit
tot wijziging van de statuten.
Artikel 14
Een voorstel tot ontbinding dan wel een voorstel tot wijziging van de statuten dient
ter kennis te worden gebracht van de in artikel 5, lid 2 genoemde verenigingen.
Zij dienen dertig dagen de gelegenheid te hebben hun mening over het voorstel
kenbaar te maken.
VEREFFENING
Artikel 15
1. De vereffening geschiedt door het bestuurd.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien een voorzover dit voor
de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt met inachtneming van de belangen van eventuele
subsidiegevers welke bestemming na betaling van alle schulden, aan de
overgebleven bezittingen van de Stichting zal worden gegeven, met dien
verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van
de Stichting zo veel mogelijk nabij komt.
SLOTBEPALING
Artikel 16
In alle gevallen waarin door de statuten van de Stichting niet is voorzien beslist het
bestuur.

