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1. Naam, Zetel en Duur 
1. De vereniging draagt de naam ‘Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih Nederland’ en 

wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als Merpati Putih Nederland.  

2. Merpati Putih Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, is opgericht op 

1 juni 2012 en is gevestigd te Den Haag.  

3. Merpati Putih Nederland is opgericht voor onbepaalde duur.  

4. Merpati Putih Nederland kent zowel een logo als een embleem.  

5. Merpati Putih Nederland werkt op non-profit basis.  

 

2. Doel  
1. Het doel van Merpati Putih Nederland is het op verantwoorde wijze bevorderen van de 

Indonesische verdedigingskunst Pencak Silat in het algemeen en specifiek in de stijl Merpati 

Putih en daarmee aanverwante zelfverdediging methoden in Nederland, alsmede het 

bevorderen van samenwerking tussen de verschillende pencak silat stijlen 

/scholen/stromingen.  

2. Merpati Putih Nederland tracht dit de verwezenlijken door:  

a. Het begeleiden van haar leden, leerlingen en leraren, gericht op: kennisuitbreiding 

en kennisverdieping, het verbeteren van fysieke- en psychische weerbaarheid en het 

tot stand brengen van geestelijke verdieping.  

b. Het examineren van geschikt bevonden kandidaten en het afgeven van graduaties en 

daarbij horende bekwaamheidsdiploma's.  

c. Het bieden van een platform voor sociaal contact en recreatie met gelijk gestemden, 

waarbinnen de uitwisseling van kennis en ervaring op natuurlijke ongedwongen wijze 

kan plaatsvinden en wordt gestimuleerd.  

d. Het verlenen van graden.  

e. Het opleiden van leden tot (assistent-)leraren welke bij geschiktheid een eigen 

trainingsgroep cq. trainingslocatie kunnen beginnen (KOLAT:Kelompok Latihan), dit 

na nadrukkelijke toestemming van de stijlleider in Europa en het bestuur.  

f. Deelname aan activiteiten georganiseerd door de Nederlandse Pencak Silat Bond.  
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3. Organisatie  

3.1 Leden  

1. Onder leden wordt verstaan:  

a. Een natuurlijk persoon, die zich voor het definitief lidmaatschap van Merpati Putih 

Nederland heeft aangemeld, verder te noemen: 'Individueel Lid'.  

b. Een natuurlijk persoon, die nog geen definitief lidmaatschap van Merpati Putih 

Nederland heeft, verder te noemen: 'Aspirant Lid'. Aspirant leden zijn leden die de 

witte band dragen. Zij blijven aspirant leden tot het behalen van de eerste gradatie 

waarbij ze de rode band krijgen en hierbij definief lidmaatschap verwerven.  

c. Een natuurlijk persoon, die geen lidmaatschap van Merpati Putih Nederland heeft, 

maar een bijzondere kennis autoriteit heeft van de Pencak Silat en/of de stijl Merpati 

Putih, die aangezocht word door het bestuur om te adviseren binnen Merpati Putih 

Nederland en daarmee instemt, verder te noemen: ‘buitengewoon lid'.  

d. Een natuurlijk persoon, die vanwege zijn buitengewone verdiensten voor Merpati 

Putih Nederland door het bestuur benoemd is tot erelid, verder te noemen: 'erelid'.  

2. Het bestuur houdt een ledenregister bij.  

3. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.  

4. Het inschrijfgeld bedraagt €15,= per persoon per inschrijving.  

5. Bij inschrijving dient er vooraf voor drie maanden contributie betaald te worden, één maand 

als contributie en twee maanden i.v.m. het opzegtermijn.  

6. Het lidmaatschap wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met een kwartaal, 

stilzwijgend verlengd.  

7. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan bij het bestuur.  

8. Is de contributie niet voldaan, kan er toegang tot de trainingen worden ontzegd.  

9. Alleen bij ernstige ziekte of ongeval en mits tijdig gemeld bij het bestuur kan vrijstelling van 

contributiegelden voor een bepaalde periode worden verkregen.  

10. Het bestuur heeft het recht om (aspirant)leden te weigeren of te royeren indien er sprake is 

van een strafblad of het plegen van een strafrechtelijk feit, zoals omschreven in de wet.  

11. Leden die op welke wijze dan ook lijden aan een besmettelijke ziekte(n) dienen dit te melden 

aan de trainer of dienen zich te onthouden van deelname aan de trainingen.  

12. Indien een lid betrokken is bij een crimineel feit, kan dit betreffende lid geroyeerd worden 

door het bestuur.  

13. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.  

14. Actieve leden betalen contributiegelden voor het lidmaatschap.  

15. Zij worden in de gelegenheid gesteld om reguliere trainingen van de vereniging te volgen 

volgens een vastgesteld schema. Hiernaast zijn zij vrij om deel te nemen aan overige, door de 

vereniging georganiseerde evenementen (zoals examens, wedstrijden, stages); dit al dan niet 

tegen een eventuele bijdrage.  

16. Bij verzuimde lessen dienen contributiegelden te worden doorbetaald.  

17. De hoogte van de contributiegelden wordt jaarlijks door het bestuur bepaald.  

18. Ere-leden zijn zij, die op grond van de bepalingen, zoals opgenomen in de statuten, deze 

status hebben verkregen op voordracht van het bestuur of een van de commissies.  

19. Ereleden worden echter door het bestuur benoemd. Zij zijn niet verplicht contributiegelden 

te betalen en zij zijn vrij om aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te 
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nemen. De ere-leden zullen kenbaar gemaakt worden in het ledenbestand van Merpati Putih 

Nederland en worden tevens vermeld op de website.  

20. Trainers/leraren, zijn zij, die door het bestuur zijn aangesteld om trainingen te verzorgen 

voor de leden van de vereniging. Trainers worden geacht om op regelmatige en van te voren 

vastgestelde tijden aanwezig te zijn. Hiervoor ontvangen zij echter geen vergoeding (in welke 

vorm dan ook) van de vereniging. Zij zijn niet verplicht om contributiegelden te voldoen.  

21. Actieve leden die sporadisch lesgeven worden niet aangemerkt als trainers.  

22. Trainers/leraren bepalen onderling welk stof er gedurende de lessen gegeven/behandeld 

wordt.  

23. Trainers/leraren hebben het recht om personen te weigeren of weg te sturen uit een les, of 

om personen deelname aan een examen te ontzeggen, indien daarvoor een gegronde reden 

is.  

24. Een trainer/leraar zorgt ervoor dat de etiquette tijdens de trainingen worden opgevolgd.  

25. Nieuwe leden worden automatisch ingeschreven bij de Nederlandse Pencak Silat Federatie 

(N.P.S.F.), met uitzondering van ere-leden en buitengewone leden. Voor hen blijft 

lidmaatschap van de N.P.S.F. altijd een eigen keuze.  

26. Betalingen dienen te worden voldaan voor het verstrijken van de voorgaande maand.  

 
 
 
 

3.2 KOLAT  

1. KOLAT is een afkorting van ‘Kelompok Latihan’ en betekend trainingslocatie.  

2. Het bestuur houdt een register bij van trainingslocaties (KOLAT)  

3. Onder KOLAT wordt verstaan: Elke fysieke locatie die beschikt over een postcode en 

huisnummer, welke geregistreerd staat in het register van trainingslocaties waar trainingen 

van Merpati Putih Nederland worden gegeven onder leiding van een geregistreerd lid van 

Merpati Putih Nederland die minimaal beschikt over de gradatie Kombinasi II (zie lijst van 

gradaties).  
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3.3 Gradaties  

1. Merpati Putih Nederland kent de volgende gradaties:  

Gradatie  Uiterlijke kenmerk  

Dasar I  Witte band  

Dasar II  Rode band  

Balik I  Rode band + logo Merpati Putih aan het 

uiteinde van de band.  

Balik II  Rode band + rode strip  

Kombinasi I  Rode band + oranje strip  

Kombinasi II  Rode band + gele strip  

Khusus I  Rode band + groene strip  

Khusus II  Rode band + blauwe strip  

Khusus III  Rode band +indigo strip  

Kesegaran/Penyegaran  Rode band + paarse strip  

Inti I  Rode band + witte strip  

Inti II  Rode band + rood/witte strip  

 

 

4. Bestuur  

1. Merpati Putih Nederland wordt geleid door het bestuur dat verantwoording verschuldigd is 

aan de algemene ledenvergadering, verder te noemen: 'ALV'.  

2. Tenzij anders is bepaald, geschiedt elke benoeming in enige functie binnen Merpati Putih 

Nederland voor onbepaalde duur.  

3. Merpati Putih Nederland wordt geleid door het bestuur, dat bestaat uit meerderjarige leden 

die door de ALV worden benoemd. Leden kunnen enkel hun mening vertegenwoordigen 

door fysiek aanwezig te zijn.  

4. Het bestuur bestaat uit:  

a. Een voorzitter;  

b. Een penningmeester;  

c. Algemene leden met specifieke portefeuilles.  

5. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taak door commissies of personen laten uitvoeren.  

6. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 

Merpati Putih Nederland.  
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7. In het bestuur heeft ieder bestuurslid 1 stem. Bestuursbesluiten worden genomen met de 

meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend.  

8. Het stemrecht van minderjarige leden kan alleen worden uitgeoefend door de ouder/voogd 

die het inschrijfformulier van het betreffende lid heeft ondertekend. 

9. Bestuursbesluiten kunnen worden verworpen / teruggedraaid als tweederde van de ALV 

tegen een dergelijk besluit is. Hierover dient gestemd te worden op de eerstvolgende ALV.  

10. Het bestuur behoeft voor het aangaan van financiële verplichtingen een voorafgaande 

goedkeuring van de ALV indien deze € 1000,- en tevens de duur van 1 jaar te boven gaan.  

11. Alle officiële mededelingen van het bestuur worden bekend gemaakt op de website, via e-

mail en of per post.  

12. Het bestuur is verplicht om discreet om te gaan met gegevens van leden.  

13. Bij aantoonbaar falen kan het ALV, met eventuele ondersteuning van ere-leden en 

hoofdtrainers, besluiten tot het royeren van het bestuur.  

14. Een aftredend bestuurslid is herkiesbaar.  

15. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn 

voorganger.  

16. Elk bestuurslid kan te allen tijde in een ALV, waarin ten minste tweederde van de leden 

vertegenwoordigd zijn, bij meerderheid van stemmen worden ontslagen.  

17. Het bestuurslidmaatschap eindigt automatisch door overlijden, ontslag, bedanken en voorts 

wanneer het lidmaatschap van Merpati Putih Nederland eindigt.  

 

5. Algemene Rechten en Verplichtingen  
Leden van Merpati Putih Nederland zijn verplicht:  

1. De statuten, regelmenten en besluiten van Merpati Putih Nederland na te leven;  

2. De belangen van Merpati Putih Nederland in het algemeen niet te schaden;  

3. De reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven;  

4. Alle overige verplichtingen, welke Merpati Putih Nederland in naam of ten behoeve van de 

leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van Merpati Putih Nederland voortvloeien, te 

aanvaarden en na te komen.  

5. Merpati Putih Nederland kent binnen zijn vereniging meerdere commissies ter uitvoering van 

specifieke taken.  

6. Commissies, met uitzondering van de Financiële commissie, worden door het bestuur 

aangesteld en kunnen door hen worden ontbonden.  

7. Merpati Putih Nederland kent verder binnen de vereniging adviseurs op diverse gebieden.  

8. Adviseur worden door het bestuur aangesteld en kunnen door hun worden heengezonden.  

9. Leden van Merpati Putih Nederland onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm 

(verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d. opzettelijk of onopzettelijk, die door een ander 

lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.  

10. Deelname aan activiteiten van Merpati Putih Nederland vindt altijd plaats voor eigen 

rekening en risico van de betrokkenen.  

11. Ieder lid vrijwaart Merpati Putih Nederland voor de aansprakelijkheid voor geleden schade, 

gevolgschade en (persoonlijk-) letsel naar aanleiding van deelname aan trainingen, examens, 
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stagen en andere evenementen in de ruimste zin des woords, zoals georganiseerd door of 

vanwege Merpati Putih Nederland.  

12. Een lid is verplicht zijn financiële verplichting op de door Merpati Putih Nederland 

aangegeven datum te voldoen.  

13. Het gebruik of gebruiken van ongeoorloofde middelen (doping) is verboden. Leden zijn 

verplicht hun volledige medewerking te geven aan dopingcontrole en zich te houden aan het 

Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.  

 

6. Algemene Leden Vergadering (ALV)  
In deze vergadering komen onder meer aan de orde:  

1. Een 'Meerjarenplan' inclusief begroting voor tenminste het lopende lidmaatschapsjaar;  

2. De benoeming van de 'Financiële commissie' voor het volgende lidmaatschapsjaar;  

3. Voorstellen van bestuur of leden;  

4. De toegang tot de ALV en de verdere gang van zaken worden onverminderd- en voorzover 

niet reeds geregeld in de voorgaande, verder geregeld.  

5. ALV wordt door het bestuur bijeengeroepen zo vaak als zij dit wenselijk acht.  

6. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen dan wel de e-mail adressen van de 

betrokkenen. Zoals bekend bij het bestuur. Met vermelding van de behandelden 

onderwerpen en waar nodig onderliggende informatie die voor het nemen van een besluit 

noodzakelijk is.  

7. Toegang te de vergadering hebben: Individuele Leden, Buitengewone Leden en Ere- Leden.  

8. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen 

schriftelijk worden uitgebracht.  

9. Een stemming, schriftelijk besluit van alle leden van Merpati Putih Nederland, ook al zijn 

deze niet in een ALV bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen dezelfde 

kracht als een besluit van de ALV.  

10. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.  
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7. Financiële verantwoording  
Het boekjaar van Merpati Putih Nederland is gelijk aan het kalenderjaar.  

1. De geldmiddelen van Merpati Putih Nederland bestaan uit: contributies, bijdrage, entree- en 

inschrijfgelden, boetes, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten.  

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie en andere bijdrage die het bestuur 

vaststelt.  

3. De contributie is een basis contributie, die bestemd is voor de algemene middelen waaruit 

de kosten van Merpati Putih Nederland zodanig worden voldaan. Het bestuur kan voor 

bepaalde groepen van leden verschillende contributie en andere bijdrage vaststellen.  

4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en 

de staat van baten en lasten van Merpati Putih Nederland met toelichting op te maken en op 

papier te stellen.  

5. De balans en staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gestelden 

bewaard.  

6. Het bestuur is verplicht de dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevens 

dragers gedurende zeven jaar te bewaren.  

7. Indien de vereniging wordt beëindigd zal op de laatst te houden ALV worden besloten aan 

welke charicatieve instelling(en) de overgebleven liquide middelen worden geschonken.  

 

8. Statutenwijziging  
1. In de statuten van Merpati Putih Nederland kan geen verandering worden aangebracht dan 

door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling aldaar wijzigingen 

van de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van de statuten kan worden gedaan door het bestuur 

of door tenminste tweederde van het aantal leden van de ALV. Een voorstel moet voorzien 

zijn van een toelichting en de voorgestelde wijziging moeten woordelijk zijn opgenomen. De 

toelichting dient het verschil met de bestaande strekking van de voorgestelde wijziging aan 

te geven. Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering dit 

hebben verstuurd aan alle leden van de ALV en het bestuur.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of 

vertegenwoordigd (machtiging) is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of 

vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, 

te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in 

de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits een meerderheid van ten minste 

tweederde van de uitgebrachte stemmen.  
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9. Trainingen  
1. Tijdens de trainingen gelden er gedragsregels, het niet opvolgen van deze regels kan als 

gevolg hebben dat een lid de toegang tot de training wordt ontzegd of dat een lid uit de les 

wordt verwijderd.  

2. Gedragsregels zijn opgenomen in het huishoudelijk regelment.  

3. Het bestuur dient te zorgen voor de beschikbaarheid van seragam (uniform) en sabuk 

(banden).  

4. Aspirantleden zijn de eerste maand niet verplicht om een seragam (uniform) te dragen maar 

na deze periode wel, mits het bestuur de seragam kan leveren.  

5. Mensen met besmettelijke aandoeningen dienen dit voor de les te melden  

 

 

10. Slot Bepaling  
In alle zaken, waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur kan 

in sommige gevallen dispensatie verlenen mits dit niet in strijd is met destatuten en Clubreglement . 

Ieder lid van de vereniging wordt geacht de bepalingen in de statuten te kennen.  

Aldus vastgesteld door het bestuur.  

 

Namens het bestuur, de leidinggevende:  

Herman Winterberg  

Voorzitter Merpati Putih Nederland 


