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Statuten van de Surinaamse Voetbalbond afgekort “S.V.B.”
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.
2.

De vereniging draagt de naam: “Surinaamse Voetbal Bond”afgekort “S.V.B.”en wordt in deze statuten
aangeduid als de “S.V.B.”.
De vereniging is opgericht op 1 oktober 1920, is gevestigd te Paramaribo, en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2

1.

2.

De S.V.B. stelt zich ten doel het beoefenen van de voetbalsport in Suriname in de ruimste zin des
woords en in al haar verschijningsvormen en daarbij de saamhorigheid, het spelpeil en de sportiviteit
te bevorderen, te coördineren en te begeleiden.
De S.V.B. tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:
a. het uitschrijven, organiseren en bevorderen van voetbalwedstrijden;
b. het verlenen van medewerking in de ruimste zin des woords aan hen die de voetbalsport
beofenen;
c. het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties voor het bereiken van de
doelstellingen van de S.V.B.;
d. het ontplooien van activiteiten ten behoeve van de voetbalsport;
e. het beslechten van geschillen over voetbalkwesties, hetzij op eigen initiatief, het zij op verzoek
van betrokken partijen;
f. het genereren of doen genereren van middelen ten behoeve van de activiteiten van de S.V.B.;
g. Alle andere haar ten dienste staande wettige en geoorloofde middelen, welke aan het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
Artikel 3

Het verenigingsjaar, dat tevens het boekjaar is loopt van 1 januari tot 31 december daaraanvolgend.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.

2.
a.

De S.V.B. bestaat uit:
a. gewone leden;
b. adspirantleden;
c. ereleden.
Gewone leden kunnen slechts zijn:
rechtspersoonlijkheid bezittende en in Suriname gevestigde verenigingen en/of organisaties, die
zich de beoefening en de bevordering van de voetbalsport in al haar verschijningsvormen ten doel

b.

3.

4.

stellen, en die in de organisatie van de S.V.B. ressorteren onder de sektie Betaald voetbal en als
zodanig door de Algemene Leden Vergadering zijn toegelaten krachtens artikel 5;
andere rechtspersoonlijkheid bezittende en in Suriname gevestigede organisaties, die zich de
beoefening en de bevordering van de voetbalsport in al haar verschijningsvormen ten doel stellen,
en die in de organisatie van de S.V.B. ressorteren onder de sektie Amateur voetbal en als zodanig
door de Algemene Leden Vergadering zijn toegelaten krachtens artikel 5;
Adspirantleden zijn:
niet rechtspersoonlijkheid bezittende, doch in Suriname gevestigde verenigingen en of organisaties,
die zich de beoefening en de bevordering van de voetbalsport in al haar verschijningsvormen ten
doel stellen en die in de organisatie van de S.V.B. ressorteren onder de sektie Amateur voetbal en
als zodanig door de Algemene Leden Vergadering zijn toegelaten krachtens artikel 5;
Ereleden zijn;
natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het
Surinaamse Voetbal en die als zodanig zijn benoemd door de Algemene Leden Vergadering op
voordracht van het Bestuur van de S.V.B.
TOELATING TOT LID
Artikel 5

Het lidmaatschap dient schriftelijk bij het Hoofdbestuur te worden aangevraagd. Het Hoofdbestuur legt
deze aanvraag voor aan de Algemene Leden Vergadering, die over toelating beslist. Ereleden worden op
voordracht van het Hoofdbestuur door de Algemen Leden Vergadering benoemd.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1.

Het lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van het lid rechtspersoon;
b. schriftelijke opzegging door het lid aan het Hoofdbestuur met in achtneming van een
opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden;
c. opzegging door de Algemene Leden Vergadering op voordracht van het Hoofdbestuur indien het
lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn financiële verplichtingen jegens de
S.V.B. niet of niet ten volle is nagekomen, alsook wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen
aan de vereisten, welke door de Statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn, na ook het
betrokken lid gehoord te hebben.
d. royement door de Algemene Leden Vergadering op voordracht van het Hoofdbestuur op grond
van moedwillige overtreding van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of andere
reglementen of bestuursbesluiten of in het algemeen door handelingen, die de belangen van de
S.V.B. schade kunnen berokkenen, na ook het betrokken lid gehoord te hebben.
e. het erelidmaatschap eindigt door opzegging door het erelid, door een beslissing van de Algemene
Leden Vergadering of door overlijden van het erelid.
HOOFDBESTUUR – DAGELIJKSBESTUUR
Artikel 7

1.

De S.V.B. wordt bestuurd door een Hoofdbestuur bestaande uit ten minste 5 (vijf) en ten hoogste 7
(zeven) meerderjarige natuurlijke personen die de Surinaamse natonaliteit beziten, gekozen door de
stemgerechtigde leden in een Algemene Leden Vergadering.

2.
3.
4.

5.
6.

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de S.V.B. en wordt gevormd door de
Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.
De Voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
Het Hoofdbestuur wordt voor 4 (vier) jaren gekozen en treedt na de zittingsperiode in zijn geheel af.
De bestuursoverdracht dient binnen 14 (veertien) dagen na de dag van de verkiezing plaats te vinden
middels een protocol van overdracht waarin de financiële positie en het vermogen van de S.V.B. zijn
opgenomen.
De verdere wijze van verkiezing, aftreding, alsmede de wijze van voorziening in tussentijdse ontstane
vacatures worden in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de S.V.B. in en buiten rechte.
BEVOEGDHEDEN
Artikel 8

1.

2.

3.

4.

Indien het aantal bestuursleden minder is dan 5 (vijf), blijft het Hoofdbestuur bevoegd taken die in de
Statuten en het HuishoudelijReglement zijn aangegeven uit te voeren. Het is echter verplicht binnen
30 (dertig) dagen na het ontstaan van het bestuursvacuüm bestuursverkiezingen uit te schrijven.
Het Hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door een door hem te benoemen Direkteur of door Commissies die door hem worden
ingesteld.
Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van onroerende en daarmee gelijkgestelde goederen tot een bedrag van maximaal US$
100.000,= (HONDERDUIZEND US$ DOLLAR) of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse wettig
betaalmiddel. Boven dit bedrag is toestemming van de Algemene Vergadering vereist.
Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

SEKTIES, ONDER-AFDELINGEN EN AFDELINGEN
Artikel 9
1.

2.

Sekties, Onder-afdelingen en Afdelingen zijn organisatie-eenheden binnen de S.V.B., die kunnen
worden belast met een bepaald onderdeel van de bondswerkzaamheden. In alle gevallen blijft het
Hoofdbestuur de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen.
De taken van deze organisatie-eenheden zullen nader worden geregeld in het Huishoudelijk
Reglement.
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Artikel 10

a.
b.

c.
d.

De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan van de S.V.B.
Jaarlijks wordt uiteindelijk in de maand april een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarop het
Hoofdbestuur verslag uitbrengt over zijn verrichtingen gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
Goedkeuring van dit jaarverslag strekt tot décharge van het bestuur.
Algemene Leden Vergaderingen dienen ten minste 8 (acht) dagen tevoren te worden bekendgemaakt
op zodanige wijze dat de leden gedacht kunnen worden ervan op de hoogrte te zijn.
Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur zulks nodig
oordeelt, of als tenminste 10 (tien) stemgerechtigde leden hiertoe een schriftelijk verzoek met opgaaf
van redenen bij het Hoofdbestuur indienen.

e.
f.

g.

Het Hoofdbestuur is verplicht binnen 21 (éénentwintig) dagen na ontvangst van het verzoek een
Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen en te beleggen.
Indien het Hoofdbestuur om welke reden dan ook in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de
Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen, zijn de leden die het verzoek hebben gedaan,
gerechtigd zulks te doen en daarna rechtsgeldige besluiten te nemen.
In de Algemene Leden Vergaderingen hebben elk gewoon lid en het Hoofdbestuur 1 (één) stem. Tenzij
in de Statuten anders is bepaald, worden besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met
gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

GESCHILLEN REGELING
Artikel 11
In geval van een geschil binnen de voetballerij, zal nadat alle hiërarchische wegen binnen de S.V.B. zijn
bewandeld en er geen oplossing is bereikt, deze kwesties worden voorgelegd aan een binnen de S.V.B. aan
te wijzen Arbitrage Commissie wiens uitspraak voor partijen bindend is. De wijze van samenstelling van de
Arbitrage Commissie geschiedt als volgt:
1.

2.

Tot het samenstellen van de Arbitrage Commissie wijst ieder der belanghebbenden een arbiter als lid
van de Arbitrage Commissie aan, terwijl het Hoofdbestuur van de S.V.B. een derde lid aanwijst, dat
tevens als Voorzitter zal optreden. Het Hoofdbestuurslid van de S.V.B. installeert officieel de Comissie
op ad-hoc basis en zorgt ervoor dat alle relevante stukken aan haar ter beschikking worden gesteld.
Taak en werkwijze van deze Commissie worden nader geregeld in een door de Algemene Leden
Vergadering goedgekeurd reglement.
Artikel 11a

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 zal een ieder die, hetzij in privé, hetzij belast met enigerlei funktie
in verenigingsverband een gift of belofte, hetzij doet, hetzij aanneemt, terwijl hij weet, althans
redelijkerwijs behoort te weten dat zij hem gedaan wordt teneinde hem te bewegen om, daardoor al dan
niet in strijd met zijn plicht te handelen, danwel iets te doen of na te laten waardoor het eind resultaat van
een gespeelde of nog te spelen wedstrijd kan worden beïnvloed, door het Hoofdbestuur van de S.V.B.
worden gestraft overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van Het huishoudelijk Reglement.

Artikel 11b
Non-discriminatie en anti-racistische houding
Elke vorm van discriminatie tegen een regio, persoon of groepen personen wegens etnische afkomst,
gender, taal, religie, politiek of elke andere reden is verboden en strafbaar middels schorsing of royement.

GELDMIDDELEN
Artikel 12
De geldmiddelen van de S.V.B. bestaan uit:
1.
2.
3.
4.

Entreepenningen, contributies en donaties;
Opbrengsten van wedstrijden en beleggingen;
Ontvangsten en subsidies van de overheid en andere officiële instellingen;
Andere toevallige baten

Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels met betrekking tot de entreepenningen, de contributie en
de donatie.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13
Het Huishoudelijk Reglement welk nadere bepalingen met betrekking tot het beheer en de organisatie van
de S.V.B regelt, wordt door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld of gewijzigd.
De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze
Statuten, de wet, de openbare orde of goede zeden. Evenmin mogen door het Hoofdbestuur of andere
organen vast te stellen reglementen, bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten, de wet, de
openbare orde of goede zeden.
WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 14
1.

2.

3.

Besluiten tot wijziging der Statuten kunnen in eerste instantie slechts plaatsvinden in een speciaal
daartoe uitgeschreven Algemene Leden Vergadering, waarop tenminste de helft van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste 2/3
(twee derde) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
De oproeping tot deze speciale Algemene Leden Vergadering moet tenminste 30 (dertig) dagen voor
de vergadering plaatsvinden, de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproeping dient
middels schriftelijke convocaties aan de leden te geschieden.
Indien ter vergadering het vereiste minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering binnen 8 (acht) dagen worden bijeengeroepen. Op
deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden,
tot wijziging en/of aanvulling worden besloten, echter met een meerderheid van tenminste 2/3 (twee
derde) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
ONTBINDING
Artikel 15

Het besluit tot ontbinding van de S.V.B. kan in eerste instantie slechts worden genomen in een speciaal
daartoe uitgeschreven Algemene Leden Vergadering waarop ten minste ¾ (drie vierde) deel van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is met tenminste ¾ (drie vierde) deel van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
De oproeping tot deze speciale Algemene Leden Vergadering moet tenminste 30 (dertig) dagen voor de
vergadering plaatsvinden. Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal stemgerechtigde leden
niet aanwezig is, wordt binnen 30 (dertig) dagen een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven,
die het recht heeft, ongeacht het aantal alsdan ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, het
besluit tot ontbinding te nemen met tenminste ¾ dee van het aantal uitgebrachte stemmen.
Wordt tot ontbinding besloten dan wordt het Hoofdbestuur belast met de liquidatie. De Algemene Leden
Vergadering bepaalt de wijze waarop de afwikkeling van zaken zal plaatsvinden, met inachtneming van de
desbetreffende bepaling in artkel 1680van het Burgerlijk Wetboek.
Een batig saldo wordt door het Hoofdbestuur ter beschikking gesteld van een doel, dat de ontwikkeling van
de sport in Suriname ten goede komt.

SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de Statuten en of het Huishoudelijk Reglement, niet voorzien of voorziet of in geval
van verschil van mening omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze Statuten en of het
Huishoudelijk Reglement, beslist het Hoofdbestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit in de
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

OVERGANGSBEPAOING
Deze gewijzigde Statuten treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin zij na
verkregen goedkeuring van de President van de Republiek Suriname zijn openbaar gemaakt in het
Advertentieblad van de Republiek Suriname.
Door de inwerkingtreding van deze gewijzigde Statuten komen de Statutengoedgekeurd op de Algemene
LedenVergadering van de S.V.B. van 19 juli 1970 goedgekeurd bij resolutie d.d. 2 oktober 1974 no. 10449
en gepubliceerd in het G.A.G. van 12 november 1974 no.91 te vervallen.
Aldus vastgesteld op de Algemene Leden Verbadering van de “Surinaamse Voetbal Bond”, afgekort “S.V.B.”
gehouden te Paramaribo op 13 maart 2004.



Goedgekeurd bij resolutie no 8240/04 d.d. 10 januari 2005 van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken;
Gepubliceerd in het Advertentieblad van de Reubliek Suriname Ao. 2005 no.6 d.d. 21 januari 2005

HET BESTUUR

