De statuten
§ 1 Naam en vestigingsplaats
(1) De naam van de fanclub is "Superzebras" en is gezeteld in 46539 Dinslaken. De
fanclub werd op 26. April 2016 opgericht.
(2) Het officiële correspondentie adres van de club is dat van de 1e voorzitter of dat van
zijn plaatsvervanger.
§ 2: Het doel van de fanclub
(1) Het doel van de "Superzebras" fanclub is het 1e elftal van MSV Duisburg te
ondersteunen en te vertegenwoordigen door middel van reclame uitingen, bij thuis- en
uitwedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en andere evenementen.
Daarnaast dient een vriendschappelijke band met De Graafschap / NL en haar fanclub
"SV superboeren De Graafschap" te worden ontwikkeld en te worden uitgebreid. Hierbij
is te denken aan wederzijdse wedstrijdbezoeken om de beide clubs te ondersteunen en
om op een positieve wijze MSV Duisburg te vertegenwoordigen in het buitenland.
(2) Alle ontvangsten diene uitsluitend te worden gebruikt voor de statuten
omschreven zaken.
(3) De Club is politiek, religieus en raciaal neutraal.
(4) "Super Zebras" distantieert zich tegen alle vormen van geweld en onthoud zich van
het afsteken van vuurwerk.
§ 3: lidmaatschap van de fanclub:
(1) Om als lid toegelaten te worden dient men zich schriftelijk aan te melden bij het
bestuur van de fanclub. Deze beslist over het lidmaatschap en stelt hem/haar daarvan
schriftelijk in kennis.
Personen jonger dan 16 jaar hebben schriftelijk toestemming van hun ouders/ voogd
nodig om lid te kunnen worden.
(2) Door toetreding tot de club erkent het lid de voorwaarden van het
lidmaatschap en de door de algemene vergadering besloten lidmaatschaps
voorwaardeb.
(3) Elk lid moet verklaren af te zien van geweld.
(4) "Super Zebras" is een groot voorstander van het lidmaatschap van verschillende
fanclubs
(5) Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door opzegging van het lid of door
opzegging door het bestuur van de fanclub.
(6) De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan.
(7)Opzegging door het bestuur van de fanclub
a.) door grove of herhaalde overtreding van de statuten of de belangen van de fanclub.

b.) als gevolg van oneervol gedrag binnen en buiten de fanclub.
c.) om andere ernstige redenen.
(8) over het royement beslist het bestuur
(9) Met het einde van het lidmaatschap vervallen alle vorderingen op de fanclub
(10) Elk lid is zelf aansprakelijk bij clubevenementen.
§ 4: Einde van het lidmaatschap
(1) Het Lidmaatschap eindigt door
a.) door vrijwillige opzegging van het lid
b.) door opzegging door de vereniging
c.) door de dood van het lid.
(2) De opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te worden gedaan
aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt altijd aan het einde van de maand.
(3) Uittredende leden hebben geen recht op
a.) bezittingen van de club
b.) eigendommen van de club
c.) een terugbetaling van de reeds betaalde contributie.
(4) Een onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap van de kant van de club kan
worden genomen door de 1e of vice voorzitter, op elk moment zonder voorafgaand
besluit van het bestuur, wanneer het lid
a.)ondanks een aanmaning de verschuldigde contributie niet wordt betaald,
b.) op grove wijze de belangen van de club schaadt,
c.) op grove wijze de belangen van andere fanclub leden schaadt
d.)Ondanks een herinnering een of meer besluiten overtreedt, die reeds zijn
aangehouden en in gebracht zijn en aan de leden in een latere vergaderingen worden
meedegedeeld
e.)interne zaken over de club naar buiten brnegt.
§ 5: Jaarlijkse bijdragen
(1) De fanclub heft een contributie. Dit is per jaar € 24. Voor studenten, stagiairs,
werklozen en gepensioneerden is dit per jaar € 12. De contributie dient contant te
worden voldaan aan de penningmeester.
§ 6: De club organen
(1) het bestuur moet uit leden van de fanclub bestaat. Bij kandidaatsstelling voor het
bestuur moeten zij een volledig jaar lid zijn geweest van de "Superzebra's" . Dit is niet
van toepassing voor de constituerende vergadering en voor de eerste 12 maanden na
de oprichting. Verlaat een bestuurslid de vereniging, dan vervalt automatisch zijn plaats
in het bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
a) de 1e vorozitter
b) de plaatsvervangend voorzitter
c) de penningmeester

d) de secretaris
(2)De Raad van bestuur vertegenwoordigt de Club in alle aangelegenheden volgens de
besluiten en richtlijnen van de ledenvergadering overeenkomstig de statuten.
Het bestuur lleen kan alleen beslissen bij een meerderheid van ten minste 50% van de
stemmen van de leden. Bij stemmingen beslist de meerderheid van stemmen.
Stemonthoudingen worden niet meegeteld
§ 7: De leden vergadering
(1) In de ledenveragdering heeft ieder lid ouder dan 14 jaar stemrecht. Het overdragen
van zin stemrecht is niet mogelijk.
(2)Het bestuur is alleen in staat beslissingen te nemen als meer dan 5 leden, die ouder
zijn dan 14 jaar, aanwezig zijn op de ledenveragdering. Er wordt beslist bij meerderheid
van stemmen. Bij wijziging van de statuten is een meerderheid van 2/3 van de stemmen
nodig. Stemonthoudingen worden niet mee geteld.
(3) De taken van de algemene ledenvergadering zijn:
a) het vaststellen, veranderen en verklaren van de statuten
b) in ontvangst nemen van bestuurs berichten
c) het ontslaan van bestuursleden
d) kiezen van de bestuursleden en leden van de kascommissie
e) vast stellen van de contributie.
§ 8: De kascommissie
(1) De leden van de kascommssie (ten minste twee) worden gekozen op de jaarlijkse
ledenvergadering gekozen.
(2) De leden van de kascommissie mogen geen bestuurs functie hebben.
(3) De kascommissie controleert minimaal een keer per jaar, voor de ledenvergadering,
de boekhouding en de kasstaat en legt hierover verantwoording af tijdens deze
vergadering.
Deel 9: Bestuurs verkiezingen
(1) voor de volgende functies kunnen alleen personen gekozen worden die de leeftijd
van 18 hebben bereikt:
a.) de 1ste voorzitter
b.) 2e voorzitter
c.) de penningmeester
Een gewone meerderheid van stemmen is voldoende om de keuze te bevestigen.
(2) Alle andere functies kunnen worden uitgevoerd door leden die de leeftijd van 16
hebben bereikt. Hiertoe volstaat een eenvoudige meerderheid.
(3) De ambtstermijn is telkens voor 1 jaar.
(4) Herverkiezing is zo vaak als mogelijk toegestaan.

(5) Er wordt in het geheim gestemd. Echter, de algemene vergadering kan door middel
van hand opsteking, met meerderheid van stemmen beslissen.
(6) Voor de verieizngen dient men het kandidaats bestuurslid te vragen of hij zijn
bestuursfunctie aanvaard indien hij gekozen wodt.
(7) Een niet-aanwezig lid kan alleen dan worden gekozen als een schriftelijke
ondertekende verklaring van de hem aanwezig is,
waarin hij verklaard de functie te zullen aannemen.
§10 Ontbinding
(1) Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten tijdens een vergadering die
voor dit doel twee weken van te voeren bij elkaar wordt geroepen door opzegging
buitengewone algemene vergadering van twee weken. Voor deze beslissing moet meer
dan 75% van de geregistreerde leden aanwezig en stemgerechtigd zijn.
(2) in het geval dat de fanclub ontbonden wordt, benoemen de leden de vereffenaars,
die dan de lopende zaken afwikkelen, de club inventaris verkopen en samen met het
overgebleven vereningingsgeld een doel aanwijzen, die van te voren is vast gelegd in de
ledenvergadering.
§11: de inwerkingtreding van de statuten
De statuten werden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van ... in ... de
huidige vorm en met de vereiste meerderheid.

