
*.*,*4r ffol#d,*, {roo< rÀ?i#k ,f*,/*!*^ {*ii-ur lt*rru VÍ*e#)

u"f,!,Ëb {!rs,*.ï rj,'Í t,-l' ï n o,,'i fu, 
.fru,*yit { /*i}- y,r/ $ ruài- )

:+ ::, f { N,,:,*{*e* Ly r? tttq6*y1 Ë.n ,,p d**.yu,sr:,y {_li,,j ; i

\M. A. HAAI\TEBRII{K
NOTARIS

TE

TIEL

AFSCHRIFT
ENER
AKTE
VAN

STATUTENWÏ JZIGÏNG

., geJe§ligil in
de gremeente Utrecht.

D.D..--



ceï^st-e b1a :l .lfllry

lleden de vierentwintigste juni nellenLierrlronderd
achtentaclrt,ig, i.s voor mij, WILLEM ALBERiI'US IIAÀNEBRINK,
notaris ter stanclplaaLs Tiet, versclrener):
de Heer SIDONIUS BRANDSI1A, venÍtootsclraps-directeur, worrencle
te 4102 KV Culemborg, T
ten deze handelend in z
L r i cLshes Lrrrrr van Necler
r-l i e lrr:edarn i.glre id ver Leg
Ut recht geves t igde ve re

trysselaan 25 ,

ijn ltoedanigheid van licl van tret clis-
I attclse Bacltnittl-on Bottd (N. B. R. ) , eïl j rt
enhro()r'cl igerrde cl e ilr rle gerneerrt-r.:
n ig ing BATIMINTONVERENI GING D . V. S .

( ON. DE VI SSERSCTIOOL )\ r-lÀ\ . t-.r u V I L,rr_r LJj'\\J\, IJ\Ja) L: I I

ter uitvoering van het besluit van de a lgelnelle lerJenvergacle-
drie en Lwintig decemberring van die vereniqing gehor_rden op

negettt ienhonderd zeverlentacht ig ,
in welke vergadering werd besloten de staluten der vereni-
ging te wijzigen en voorts de leden van het districtsbestr-rtrr
van de Neclerlandse Badminton Bond, iecler voor zicl-t, t-e mach-
ti-gen de vereniging terzake te verbegenwoordigen. Valr cle no-
tlrlen vaÍr die vergadering blijkb uit een aan cleze akte ge-
hecht stuk
De comparant, handelend als
:::_:::_::::::flil1ï ;fi', ;,1;:

verklaarde dat. de sbat-u-
1u idert:

geme ld ,
ve rvo 1g

Artikel 1.
1l De vèreni.ging draagt de naam: 'rBADMIhI'IONVERENIGING D. V. S.
I ton. DE vÍssnnscHoól)".

z! 21j treeft fiaar zetel-Ïn cle gemeenL.e tJtr:eclrt.
-INRICHT'ING.

Artikel- _2.
Organen van de veren ig ing zl)n i tret:
ne vergadering, atsmede a1le overige
s i es k rach tens de s ba tu ten doo r cle a
lrelast ztjn meE een nader omschreverl
daarbij door de algemene vergadering

besL.Ln.tr eIr cle algÉlrne-
per.soïlen en korrrrilis -

lgemene ve rgacle r i rrg
taak en aan w ie
bes t i ss i r)gs bevoegcl-

heid is toegekend, l,rvt\/:r\Jl

De o rganen van de ve ren i g i-ng a l.s bedoeld irr 1id 1 l:ezLt-
ten geerr rectrtspersoon 1 i j klre id .

DUUR EN BOEKJfu\R.
Artikel 3

Artikel 4

De vereniging is opgericlrt op
negent ienhonderd vierenzest ig.

L,waalf clecember

angegaan voor onbepaalde tijd
jaar van cle vereniging loopt van éérr sepLember --tot en met éénendert ig augustus

Zï) is a
Het boek

_-DOEL.

g
u:

g

renigin
deren v
vo rmen .

renigin

1Í De ve
I nevorl.
I n rngs

2l De ve
I ctoor:

stelt ten doel heb
de badminEonsport

doelr beoe f erlen en lre t-

irr a1 zijn versclrij-

L.raclrt clit doel onder meer te bereiken -



het f idmaatschap be
minton Bond ( N. B. B. )

du iden a ls : de Bond ;
deel te nemen aan de cloor de
o rgan i see rde o f goedgekeu rcle

tweede

verhrerven var) de NederlarrcJse Bad-
, in deze sbat.uLert nader aan te

blad.ii;#
/uv

oncler a genoemde Borrcl ge-
kompe t- i t i es er) arrcle re

hredstri jden;
C

d
wedsErijden
evenemen ten
gan i se ren .

te organiserelt;
op het gebied vaÍl de baclmintonsport te or-

LEDEN.
Artikel 5.

a,1 Leden zíjn natuurli jke personen, die op hun verzoek
I als lid door het bestuur ziyn toegelaten

n I Personen d ie door cle Bond levens lang zi jrt u i tges loLerr
I van deellrame aan wedstrijden, clan weL van het bekleden
I van een funktie, kunnen niet als lid van de vereniging

hro rden toeg e la ten .

Irtgeval van niet-toelating door lreb
zoeV van de betrokkene alsnog door
plaatsv inderlde algemene vergader ing

bes tttLt r kan op ve r-
de eerstvolgende

to t, t,oe 1a t i ng wo rden
bes1oten.
Op voo rs te I van het bes tttLt r karr
een lid wegens zrjn bijzolrdere
n ig i ng tot e re- I id benoemen .

VERPLI CHTI NGEN.

a.tgemene vergacler i ng
i.errst-en voor cle vere -

cle
ve rd

ArtikeL 6.

b
C

DE leden zt jn verpl icht:
a de statuten en reglementen

de besluiten van de organen
van de veren ig i trg , a lsmerJe
vermeld in artikel 2 licl 1

na te leven;
de belangen van de vereniging niet te scttaden;
de statuten, d€ reglementen en/of beslltiten van orga-
nen van de Bond alsmede de varr Loepassirtg zijnde wed-
stri jdbepalingen na te leven en ziclr te ontlrouden van
handelingen of gedraginger) waardoor de belangen varr de
badmintonsport in het algemeen ett die van de Bond in
het bi jzonder op onredeli jke wi)ze wordert bettadeeld;
bij hun toetreding het lidmaatsclrap van de Bond aart te
vragen; de vereniging is bevoegd om een lratuurlijk ---
persoon als f id aan te melclerr bi j de Borrd; het hrestuur
draagt voor deze aanmeldirrg sLeeds onverr/,ri jfd zorg
overeenkomstig de ter zake gel.dencle voorschriften valr
de Bond

Een lid kan de toepassefijkheid van een besluit waarbij
andere verplichtingen dan van geldefijke aard zijn ver-
zwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10
lid 4, door opzegging van het liclmaatsclrap te zijnen op-
zichte u i bs Iu i ten .

Door de vereniging
pf ichb i ngen hro rden

kulrrlerl in naarn
aangegaan, dan

varr cle leclerl geen ver_.
nada b lre t bes burr r daa r-



I

I toe door de algemene vergadering vertegeÍrwoorcligingsbe-
voegdlreid is verklaard

-TUCHTRECHTSPRAAK .

Artikel 7_.

al In het algemeerr zal straf
laten in stri-i O meb de st
sluiten van organen van d
belangen van de verelliging wordert geschaad.

bJ Tevens zaL strafbaar zijn
in strijd is met cle sbatu
bepal ingen daaronder begr
van organen van de Bond,
de badmintonsport in Iret
het bijzonder hrorden gesc

Voorzover deze bevoegdheicl n
belast met de tuchtrechtspra
stuur bevoegd om, ingeval va
in lid 1 oncler a, alsmede in
wedstri jdbepal in9€tr, de volg

i j ke boetes ;cf sclrorsingl, ------d! ontzetting (roiement.).
TuclttrechbeI i jke boet,es kunnen
reg lement vas tges te lde max ima .

wordert opgelegcl bclL de bij

Schorsingen kunnen worden opgeleqd voor de h,ij reqlemerrt-
aat)gegeven max imum per ioclerr . Geclu rencle cle [rer i orle rl;:r [. een
lid geschorst is, heeft hij geen toegang tob eelr algemene
vergadering en kan hij aldaar niet aan de sl-emming deel-
nemen, terwijI hem bovendien gedurende deze periocle ook
andere aaÍr heb lidmaatschap verbonden reclrten kturrrerr uror-
den ontzegd

Ontzetting (roiement) kan alleen worden uitgesproken
indien een lid in ernstige mate in strijd met de st-a-
tuten, teglementert en/of besluiten van de orgarren van
de vereniging handelt, of de verenigirrg op orrreclel i jke
wijze benadeelt.

dercle bIaU;rff

baar zt3n elk ltat)delert of na-
aEuLen, reg-1 emenLert en/of be-
e verenigirrg, of r,-/aardoor cle

elk hande I err o f ïla l.a terr da t
ten, reglement.err h/edsLri jd--
ePer) ert/of met besLtriterr
of h/aarcloor cle belartgerl vatr -
a lgemeen en vall de Bond irr
ttaad.
iet aan een eigen komnrlssie,
dk, is opgeclrageÍt, is ltet be-
n overtredirrgeïr a1.s bedoelcl
geval van overtred ing van de
ende s t ra f f en op te l eggett :

On Lzett ing ( ro iement )
rdo rden u i bgesproken .

Nadat het bestuur tot ontzeLting ( roienrenl- ) lreef b be-
sloten, wordt het betrokken 1id ten -spoedigste door
middel van een aangetekend sclrrijven vaÍr tret besluit,
met opgave van reclenen , in kenrr i s ges te ld .
De betrokkene is bevoegd binnen éón maancl na olrtvangsL
van deze kennisgeving in beroep te gaarl f,i j een alge-
mene vergadering, die in lraar eerstvolgende vergade-
ring met meerderheid beslisb. GerJurende de beroepster-
mi jn en hangende het beroep is lret lid gesctrorst, met
dien verstande dat de betrokkerre voor het voeren van
verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemelre

kan slechts door treb bestullr

d



vierde bla d #A

vergadering en bevoegd is aldaar het woord t-e voeren.
De betrokkene is tevens bevoegcl zj.clt irr becloelde ver-
gadering door een raadsman Le doerl bijstaan.

In geval van overtredingen als bedoeld ilt lid -I ottder b -
is het betrokken tid onderworpen aan de l:epaliltgen vall
het Tuchtreglement van de Bond, vastgesteld door de al-
gemene vergadering van de Bond.

-ARB I TRAGE .

Met uitzondering van de onder 2 bedoelde geschillen wor-
den geschillen leden van de Bond onderlirtg voor zover de-
ze samenlrangen met de beoefening van de badmiltlonsport irr
de ruimste zLn van het woord, met tritsluiting val) de bur-
gerlijke rechter beslecht door de Arhitragekommissie vatt
de Bond, zulks met inachtnemiltg vaÍl ltet daartoe bepaalde
in het Arbitragereglement van cle Rottd
Voor zover de onder 1 bedoelde gescltlllett ziln ontstaan -
uit eerr door een bondslid met eerr sponsor geslotell over-
eenkomst worden deze geschillen voorgelegd aan de Arbi-
tragekommissie Sportsponsoring van cle Neclerlattdse .Sport-
federatie en de Vereniging Sportsponserirrg Nederlaltd ,
welke gesctrillen zulten worden beslecht overeenkomsti.g
het reglement van de Arbitragekommissie Sportspollsoring
van deze organisaties.

-GELDMI DDELEN.
Artikel 9.

Artikel B.

I

l id 5

De
a.

Artikel 10.

in de loop van
de conbributie

tret boekjaar
voor het gelre-

b
C

a

geldmiddelen van de vereniging bestaall uit:
contr ibut le van de lede n ;
ontvangsten uit wedstri jden ;
andere inkomsten.
tte leclerr z,i irr jaarlijk.s
conLr ibuL ie, h/el.ke door
worden vastgesteld. De
r i eën wo rden i ngedee Id ,
but ie beLa len .

Wanneer het I idmaatsehap
eindigt b1ijft nieEtemin

Er
be

gelrottclell hob ltet- tlol.alen v;tn
cle a tgetnelle ver ga(-let' i rrg z,itI

leden kurrnen daa r t.oe i n ca tego-
die een verschillettde contri-

1e jaar verschu 1d igd .

e-Ieden zLJn vri jgesteld van de verplictrt,ing tot het
talen van contributie.

Het 1idmaatschap eindigt :

door overl i jden van het lid ;
door opzegg ing door het I id ;
door opzegging door het bestutrr
door on Lzett ing ( ro iement ) , a ls

namens de ve rer) i g i ng ;
bepaald irt artiket 7

a
b
C

d

Opzegging namens de verenigilrg kan gesclrieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor lret.
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b

lidmaatsclrap t.e voldoen voor ?,over deze door cleze sta-
tut.en worden gesteld, of wanneer Ïrij zïjn verplictrfj-n-
gen jegens de vereniging reclet i jkerwi js niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te l.aten voortduren.
Ingeval een fid uit het lidmaat.schap van de Bond wordt
ontzet is de vereniging reerls op die grond verplicht
om na kennisneming van lret uitgesprokerr roiement cle
betrokkene met orrmiddel l i jke ingang a Is l id van cle ve-
reniging te schorsen en na het orrlrerroepel i jk worderr
van het uitgesproken roiement door opzeggirrg Lot on-
middelfijke beëindiging van tret liclmaatschap van de
ve ren lg l ng ove r be gaan .

Wanneer een lid tret tidmaatschap varr de Bond heeft op-
gezegd danwel wanneer de Bond aan lret Iid lret lidrnaat-
schap van de Bond heeft opgezegd, worclL door de vere-
niging aan betrokkene het lidmaatschap van de verelri-
g ing opgezegd.
De veren ig ing is
I i dmaa t sc tra p van
of na opzegging v
mens de bet rokkerr
te zeggen. De ver
steeds onverwijfd
dende voo rsch r i f ten van de Boïld .

Opzegging van het lidmaatsclrap cloor heb Iid of namens
de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van tret boekjaar en met inaclrtrrernilrq van eeÍr opzeg-
gingstermi jn van vier weken, belrouclens het gevat be-
doeld in lid 2a.

bevoegd om na beëincli.girrg van lteL
een 1id, ar)ders clan door overlijdelt,
an haar l i clmaa t:sclrap van de BonrJ na-
e d i ens l ir:lmaat.sclrap van de Bond op
eniging draagL. voor deze opzegging
zorg overeenkonr.sbig cle ter zake gel-

b Een op zegg i ng i rr
tret l idmaaLschap
tijdstip volgende

sbrijd met ltet oncJer a
eindigen otr) lret vroegst
op de da L.t.tm , h/aa r begen

bepaa lcle c-loet
toege I a terr
was opge--

zegd.
Eert opz,egging als bedoeLcJ in arttikel 6 1icl 2,

sctt ieden birrnen een maand naclat. tret becl«re I rje
het lid is bekend geworden of is rneclegecleeld.
Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dab heeft --
opgezegd geacht nog lid te zi jn t-ot ten hoogste lret eind
van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zo-
lang hij niet heeft voldaan aan zrjn geldelijke verpliclr-
tingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige
aangelegenheid waarbij hij betrokken is rriet is afgewik-
keld, de tenuitvoerlegging van eerr opgelegde straf daarin
begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geeÍt
rechten uitoef enen, met uitzoncierirrg van het reclrt om ---
binnen de gestelde termijnen'in beroep te gaan

-DONATEURS.
Artikel 11.

kent betta 1ve Ieder) ook dona beLt rs .

naEuurl i jke of reclrt,spersonerr die

client- Le ge--
besttrit aan

1f De vereïriging
I2l Donateurs zL)n doo r lre E
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die ziclr
een cloo r

I eg er).s
IreL be-

bestuur als donateur zrjrt boegelaLen en
de vereniging verplichten onr jaarlijks
stuur vastgestelde bijdrage te storteÍr.
Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen
dan trelke hun bij of krachtens de staLuten zijn toegekencJ
of opgelegd
De rechten en verplichtingen van de donateur kturnen te
allen ti jde door cle verenigirrg of de dorrateur cloor opzeg*
ging worden lreëindigd, met dien verst.arrde clat bi j opzeg-
ging door de donateur de jaarfijkse bijdrage voor het lo-
pende boekjaar voor het geheel versctruldigcl blijft.
Opzegging namens de vereniging gesctriedt door het be-
stuur.

-; -BESTUUR.
Artikel 12.

a

b

C

a

b

C

a

b

C

In
ZL
fu
VA
mi

Het bestuur bestaat
personen, die door
delr wo rden g e kozen .

Het aantal besttrursleden wordt vastgesteld door de al-
gemene vergadering.
De voorzïLter wordt in funl<t.ie gekozen.
Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunrren
door het bestuur of door terrmlrrste een/Liende van het
totaal aantal stemgerechtigrle I eden kandidaten worderr
gesteld voor de funktie van hesLutrrsJ.id
Aan een kandidaatstelling kan het birrclerrcl karakter
worden ontnomeÍr door een met ten minsLe t-wee/dercle var)
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algeme-
ne vergadering
Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de a1-
gemene vergadering overeenkomstig lret onc.ler b gestelde
om aan de kandidaatstelling tret binclerrd karakter te
ontnemen, dan is de algemerre vergadering vri j in lraar
keus

uit tenminst-e drie meerclerjarige
de a lgemene ve rgacle r i ng Ll i t de I e-

Ieder best,uurslid treedt drie jaar na zi jn
a f vo lgens een doo r het bes Ltru r op Le ma kerr
Af t redende bes tuLl rs 1 eden zt jrt te rs torrcl lre r k
In eeÍl tussenbijdse vacature wordb z.o rnogel
zes weken voorz ien. Wie in een tus.senL. i jclse
is gekozen, neemt op het rooster de plaats

verk iez irrg
roos Le r .

iesbaar.
ijk bint)en

VAC A L, LI TE
van zijrr

voorganger 1n
Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn eÍt treden af
in de jaarlijkse algemene vergadering, gelrouden in het
boekjaar waarin zi) de leeftijd var) zeverrtig jaar be-
reiken.
zí1n eerste bestuursvergadering na een bestuursverkie-

ng verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige
nkties en stelt zLJ voor eIk bestuurslicl diens taak
st en doet hiervan, hetzi j j n het clubblad, lretzi j door
cldel van een schrif teli jke kennisgevirrg, mededelirrg aarl
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a I 1e leden.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gelrouderr tot
een behoorlijke vervulling van de lrem o5rgeclragen taak
Indien het eeÍr aangelegerrtreicl bet-reft die t-ot de werk-
kring van twee of meer bestunrsleden belroort, is ieder --
van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de verenigirrg,
tettzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te
wijten is en dat hij niet nalatig is qeweest in heb tref-
fen van maatregelen om de gevolgerr daarvan af te uJenclen.
De algemene vergadering kan een bestut.rrsl id als 1id van
het bestuur schorsen of ontslaan indien zíj daart.oe ter-
men aanwezig acht. Voor een daartoe strekkerrd besluit is
een meerderheid vereist van ten mi.nste twee/derde van de
u i tgebracht e ge fd ige stemmen .

Een schorsing die rrieL binnen
door een bes lu i t tot onts 1à9 ,
van die termijn.

-BESTUURSTAAK.
Artikel 13.

drie
eind

maarrclen gevo lgd wo rd t
igt cloor lret verloop

Behoudens de beperkingerr volgens de staLut-en is
stuur belast met het besturen van de vereni.ging
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gec1aald,
bli j f t het bestuur bevoegd. Het is eclrLer verpl iclrt zo
spoedig mogel i jk een algemene vergadering t.e beleggen ---
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaat-
sen aan de orde komt
tlet best.uur is bevoegd oncler zi)n verant.woorclelijklreid
bepaalde onderdelen van zï1t'r taak te doerr uitvoeren door
kommissies waarvan de leden door tret bestuur worden be-
noemd en onbs Iaqen.

B EST'UURSVERGADER I NG .

Artikel L4,^

het be-

Tenzij lret
wanneer de
ve r langen .

bestuur anders
voor zlLter of

bepaalL, vergaclerb ltet bestuur
twee anclere besL,uurs leden d i L.

a

b

Het bestuur kan ook buiten vergar-terirrg besluit,en nemen, -
indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van be-
sluitvorming verzet en a1le bestrrursleden aan deze be-
sIuitvorming deelnemen .

AIle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als
bedoeld in f id 2, worden genomen met meerderlreirl van
de uitgebrachte geldige sternmen, mits voor wat cle in
vergadering genomen besluiten beLrefb de meerclerlreid
van de in funktie zijnde besturrrsleden aanwezig is.
Blanco-s temmen zí 3n onge ld ig .

Over etk voorstel hrordt af zorrderli jk en mondeling ge-
stemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders
wensen

tlet door oordeel dat heL
is besli.ssend. tlet.-

a1 tleb door cle voorzllter uitgesproken
I nestuur een besluiE heeft gerromen,
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achtste blad./#
ic,,'

vAn een genomen bes lu it ,
een niet sclrriftelijk

Va
SC
no
wo

zeL f de ge ld t voo r de i rrtroud
voorzover gestemd werd over
vastgelegcl voorstel.
Wordt ectrter onmiddef f i jk na lreL tr i Lspr-eken vaÍr het
onder a bedoelde oordeel de jtristlreicl daarvan betwist,
dan wordt zonodig het te nemerr bes 1u it sclrri f tel i jk
vastgelegd en vindt een nieuwe stemmilrg plaats, indielr
een bestuurslid dit verlarrgt. Door cleze nieuwe stem-
ming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronke-
lijke stemming.

n het verhandelde in elke vergadering worderr
cret,aris of een door lret besburrr aar)gewezeÍr
tu len gemaakt , d ie door de voo y zï b te r err cle
rden vas tg es t e ld .

doo r de
noEt.rli.st
rrotulist

Art.ikel I5.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigcl
door: hetzij door de voorzitter tezamerr met de
secrebaris, hetzij door de voorzitber tezamerr met
penningmeester, hetzij door de secreLaris tezamen

de
met de

penn i ngmees t,€ í ,
De veren ig i
Bond, met u
woo rd igd do
stuurslid.
Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de
algemene vergadering, bevoegd tot treL s1uiten van over-
eenkomsten tot het kopen, vervrcemclen of bezwarelr van re-
gistergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdle.lijk medesclrrrlcïerraar --verbindt, zi.ch voor een derde st-erk maakt of ziclr tot ze-
kerheidsstelling voor een sclrulrl van een derde verbinclt.
Bestuursleden, aan wie kraclrtens deze statuten vertegerr-
woordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze be-
voegdtreid niet uit dan nadat tevoren eeÍt bestuursbesluit
is genomen, waarbij tot het aangaaÍr van cle betrokken ----
rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten

-REKENING EN VERANTWOORDING .

Artikel 16

ng wordt op de disbrict-svergadering van de ---
itsluiting van andere besttrtrrslederr, vertegen-
or een.daartoe door het bestuur aarlgewezen be-

is verpticlrt van de vermogeÍrstoestand van de
zodanig aantekening te horrclen dat claaruit te -
haar rechten en verplichtingetr kunnen worderr

Het bestuur
vereniging
allen tijde
gekend.
Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze ter-
mijn door de algemene vergaderirrg binrterr z.es maanclelr na
af loop van het boekjaar op een algemerre vergaderirrg zi jrrjaarverslag uit en doet, onder overleggirrg van de rroclige
bescheiden rekening en verantwoordirrg over zijn in heb
afgelopen boekjaar gevoerd bestLrur. Bij gebreke lriervarr
kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
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verantwoording irr rechte van lrel- besbtrt.rr vorderert.
a 1 Terrzi j cle algemene vergaclerirrg op een artdere wi)ze ilt

het Loezicht op het bestuur lreef b. voorzi.en, kiest de
algemene vergaderirrg eet) kaskommissie, bestaande uit
twee leden en eeÍt ptaatsvervangelrd lid die geett deel
mogen u i tmaken van heb bes tuu r .

De teden van de onder a becloel.cle
kozen voo r de duu r van twee j;l a r:
op be maken roos te r a f . Zi ) zL Jtl

b

C

komm i s.s i e wo rdett ge--
eï) t- reclerr vo lgetrs een
aansluitend slechbs

eenmaa I he rk i esbaa r .

De kaskommissie onderzoekt de rekening eI) verallLwoor-
ding van het bestuur en brettgt aalt de algemette verga-
dering verslag van haar bevirrclinger) Ltit.

Degenen die de rekening eÍr verantwoordirrg van tret bestttur
onderzoeken, kunnen zonodig zíclt voor reketting vatt de ve-
reniging door een deskundige doen bijst-aan. I{et bestuur -
is verplicht aan de kommissie alle door ltaar gewettste in-
lichtingen te verschaffen, haar clesgewenst de kas te to-
nen en inzage van cle boeken en besclteiden vart de vereni-
ging te geven.
De opdracht aan de kommissie kalt be allen t.i jcle door de
algemene vergadering worden herroepetr, doclt slecltts door
de verkiezïng van een andere kommi.ssie.

6 Goedkeuring door de algemene vergaclerirtg van heb
slag en de rekening en verantwoording sLrekt ltet.
tot déctrarge voor aIle handelittgen, voor zover d
jaarstukken bl i jken.

j aa rve r-
bes t Llu r

ie Lrit de

7 ) Het bestuur is verpl ictrt de besclte
leden 1, 2 en 3 , Lien jaar lang te

-ALGEIqENE YERGADERI NG :

iden als
bet/a retl

bedoeld irt cle

Artikel L7.
ZAL
en
en.
van
ing
g;
s la
l in
11i
11i
nin
ag.
den
rd
tuu
an i

Jaarlijks
boekjaar e
den gehoud
De agenda
a.. besprek

I gade r in
b J jaarver
c I behande

I

d J vastste
e J vasts Ee
f J voor zie
g I rondv ra
Voo r ts hro r
het bestuu
a i tlet be.s

f eerr ?,oLl

I brer)gerl

I nl ictrt
I rlnq opf-'

u iterl i jk zes tnaítttdell
a 19 emene ve rgade r i rrg (

rra afloop van lreL
jaarvergader ing ) \,{or-

deze ve rgade r i ng beva t oncle r
van de r)obulen vall cle vorige

rnee r :

g
I
n
n
g

r
g

van

a lgemene ver-

van de sec reta r i s ;
en vaststet1ing van

g van de conr ibut ies
g van de begrotinq;

de jaarstLlkken;

in vacatures;

a lgemene ve rgade r i ngen getrouclen zo d i kw i j 1s
it hrellseIi jk oorcleel b.

is op scllrifteli jk verzoeL vart ben minsjl-e
aaltt-al leclen a[.s bevoegd i.s lt.ll lrel- uit.
één/tiellcle gecleelLe van c'le st-emnlen ver-*

tot, het bi jeenroepen vatt een algemerte vergacle-
een termi jn van niet lartger dalt vier wekert. --
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Indien aan lret verzoek birrnerr veertierr clagen geen ge-
volg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf. tot clie ---
bijeenroeping overgaan met inachtneming van lret be-
paalde in het volgende Iid.
De algemene vergaderingen worderr bijeengeroepen door
het bestuur, met irrachtnemirrg vaÍr een termi jn van ten-
minste veertien dagen, de dag var) de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping gesctriedt irr lret c.Iubblad of door ---
middel van een aan a1le lederr te zerrden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder geli jkti jclige vernrelding varl
de agenda , of door middel varr een adverterrt ie in terr
minste één, ter plaatse waar de vereÍrigirrg lraar zetel
heef t, veelgelezerr dagblad. Gesctriedt de bi jeenroeping
door middel van een advertentie, dan wordt de agerrda
voor de leden op een daartoe gesctrikt.e plaats ter in-
zage gelegd en wordt daarvan melclilrg gemaakt in de ad--
vertentie\rÀ\ra

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGtrMENtr VtrRGADERING .

Artikel 1_8.
I. a. Toegang tot de algemene vergadering

tijde van de
Irebberr alIe leden,
vergadering als

b

b

voor zover zíl n iet ten
lid z,ijn geschorst.
De voorzitt.er kan tevens toegang verlerren aan arrdere
dan de onde r a bedoe lcie pe rsoner) .

De in l id 1 onder a bedoelde leden zijn st-erngerech-
t igd.
Zï ) brengen ieder éé
I eder stemgerecht igd
u i tb rengen cloo r een
stemger€cirt igd l id cl

twee stemmen kan uit
Tenzí 7 anders in dez
s Iu i ten genomen met

n sbem uit.
f id is bevoegd z,L)Ír .sLem te doerl

schr i ftel i jk gemactrt, igcl ancler
at eclrter irr totaal niet meer dalr
b renget) .

e sbatuten is bepaalcl , h/orden be-
eer) meerdertre icl van de Ll i Egebraclr-

te getOige stemmen
Onder meerderlreid wordt versta;rruneer dan de hetft van
de uitgebrachte geldige stemmerr
A1s ongef d ige stemmen worden aarrgemerkt. u i tgebractrte
stemmen of stembil jetten die, naar tret oordeel vart de
voorzitter: ------

blanco zLJn:.
z L )Ít onde r tekend ;
onleesbaar zï1rt;
een persoon niet
de naam bevatten
gesbetd is;
voor iedere verkiesbare plaaL.s meer clan één naam --
bevatten i '-----
meer bevatten dart een duidefijke aanwijzing van de
persoon d ie is bedoe ld.

I
2
3
4
5

duideli jk aanw tJzerr;
van een pe r.soorr rJ i e n i et kand i daa t-
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A11e stemmingen over zaken gesclr
personen sctrriftelijk, tenzij de
genspraak uit de vergadering een

i erJerl rnortrJe I i ng , ove r
voorzttLer zoÍlder te-
anclere wijze van

stemmen bepaalt of toel-aat.
Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vaca-
ture afzonderl i jk gestemcl
Indien bi j een stenrming over persolren bi j de eerste
stemming niemand de meerderlreicl van cle uitgebrachte
geldige stemmen heeft verkregen, wordt eelr tweede
stemming gelrouden
Verkrijgt ook bij deze stemming niemattd de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt lter-
stemming plaats over de personen, die het hoogste aan-
tal stemmer) hebben verkregeÍr.
Heeft slechts één persoon lret- lroogsLe aantal stemmen
verkregen, dan vindt. herst-errrmirtg plaats over item ett
degene die het op één na lroogste aatrtal stemmen treeft
verkregen
Zï1n er meer personen die het op één I)a ltoogste aatttal
stemmen hebben verkregen, datt vindt over hen eerst eett
tussenstemming plaat.s om uit. te maken wie de kartdidaat
wordE voor de herstemming.
Zowel bij de tusserrst,emming als bij de
is hij gekozen die de meerderlreid van

trerstemming (err )

cle Lr i tgebractrte
geldige stemmen heeft verkregeït.
Stake
lot.

Indien de stemmen staken over eelt voorstel clat niet
verkiezing van personen betref t, i.s IreL verworper).

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesprokett
oordeel , dat een besluit is genomerr, is besl issettd
Hetzelfde geldt voor de introud van eer) genomen be-
sIuit, voorzover gestemd werd over eeÍl niet schrifte-
lijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddelli jk na het trit.spreken van het
onder a bedoelde oordeel de juistlreid daarvan betwist,
dan wordt zonodig het te nemen besluit sclrriftelijk
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, hratr-
neer de meerderheid der vergarlering, of indien de oor-
spronkelijke stemming niet troofclelijk of sclrriftelijk
geschiedde, een fid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevoJ,gerr
van de oo rspronke I i j ke s Lemm i rrcy .

_BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGATJER].NG.
ArEikel 19.

b

n bij deze stemmingen de stemmen, dan beslisr heL

de

vergadering komen in de vereÍriging a1le be-
die niet door cle \^/eL of cloor cle sLabuten aan

Aan de a lgemene
voegdfreden toe,
het bestuur of andere organen zijn opqedrag,en.
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De algemene vergaderingen worclerr geleid door de voorzit-
ter van het bestuur. Bij afweziqheid varr cle voorzitter
treedt een ander door het bestuur aan Le wijzen bestuurs-
lid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet. irr
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene
vergadering daarin zelf
Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
door de secretaris of een door lret besl--trrrr aar)gewezen no-
tulist Írotulen gemaakt. De notuler! worclen, na vaststel-
ling door de voorzitter en de notulist, in tret clubblacl
gepubliceerd of op een andere wi)z.e t-er kennis van de le-
den gebracht en worden in de eerstvolgettde algemette ver-
gader ing besproken.

ALGEMENE REGLEMENTEN.
Arti_kql 21.

De algemene vergadering kan reglementelr vasLste-llelt er)
wï1zigen, waarin de taken en bevoegdtrerJett van de organeÍl
nader kunnen worden geregeld.
De reglementen mogen niet in st-ri jd zi-7n nreb cle \i/eb l-loclt
met de statuten

STATUTENW T J ZI GI NG .

èrtiLel 22-
De s tatuten kunnen s lech bs wo rderr
s Iu i t van de a lgemene ve rgade r i ng
pen met cle medede I i ng , dat a ldaa r

get^/ijzigcl door
, waa r L.oe h/e rd
wi JZLgi.ng van

een be-
opge roe -
de statu-

ten zal wo rden voo rg es te ld .

Z\j, die de oproeping tot de algemerte vergaclering ter be-
handel ing van een voorstel tot s tat-uterrw i j z ig ing hebben
gedaan, moeten ten minste veertien dagerr voor de vergade-
ring een afschrift van dab voorstel, waarin cle voorgedra-
gen wtjziging woordefijk is opgenomen, op een daartoe ge-
schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na af-
loop van de dag, waarop de vergadering worclt gettouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wt jz.igirrg ten minste
veertien dagen voor de vergadering in hel- clubblad gepLr-
bliceerd en/of een afschrift hiervan op dierrs verzoek aan
een I id ter besch i kk ing geste ld .

Een besluit tot statutenwijziging belroeft terr minste
tweelderde van de uitgebrachte gelclige stemmen, in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van de lederr
aanl^,ezLg of vertegenwoord igd is .

Indien geen twee,/derde van de letlelr aanwezig of verte-
genwoordigd is, wordt binnerr vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen elr gehouden, waarin
over het voorstel , zoals dal: i.rr cle vorige vergacler ing
aan de orde is geweest, oltgeaelrt tret aanLal aarrwezige
of vertegeÍrwoordigde leclen, eet) be.sI uit karr worclelr ge-
nomen, mits met een meerderheid vall terr minste Lwee/-
derde van de uitgebracltte geldige sternmerr
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat



voldaan is aan lret
sha btt benh, i jz,i q i rrq
dit tijclst-ip worctt
I eder bes tuu rs I id
den van deze akte bevoegd.

-ON'IB I NDI NG EN VEREF'FEN I NG .

Artikel 2J.

dertiende en I aa ts te bl a u .N

i n I id 3 orrrle r b bepaa lcle er) varr cr e
eell trolariöle akte i.q opqetnaakt'. Vall
mecledeling geclaan irr lret- clt.rbblar_l .

is afzorrderti.jk bob lteL cloen verf ij-

De vereniging wordt ontbonden cloor een daartoe strekkerrcl
besluib van de algemene vergadering, genomen met terr min-
ste twee/derde van het aantal uitgebraclrte geldige stem-
men in een vergadering waarin ten minste dríe/vierde van
de leden aanwezig of vertegenwoord igd is.
Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van
overeenkomstige toepass ing.
Indien bij het bestuit tot oÍ)t.binding geen vereffenaars
ziln aangewezen, dan gesclriedt cle veref fening door het
bes tuLI r .

Een evenLueel
die ten tijde
maa r aar) een
w i )zen doel .

Na de ontbi
zover dit t
durende de
tuten en re
stukken en
moeten aan
guidatietr.

De comparanten zLJn mi j , notar is , be kencl , -
WAÀRVAN

batig saldo zaL n iet
van het bes Iu i t to b

dan door de algemene

ve rva I I ert
onLbirrdirrg
vergadering

aar) deg enerl
lid zi jn,
aan te

ndirrg blijft de vereniging voort.bestaarr voor
of veref fening van lraar vermogen noclig is. Ge-
vereffening blijven de bepalingen varr de sta-
glementen voor zover mogelijk van kracht. In
aankondigingen die van de vereniging uitgaan
haar naam worden toegevoegcl de woorden 'rin li-

AKTE in minuut opgemaakt is v
in het hoofd dezer akLe verme
inhoud van deze akte aan de c
van de inhoud van deze akte t
vo 1 led ige voor I 3 ztng daa rvan
gens is de ze akte na beperkte
en mij, notaris ondertekend .

erle(len Le J'IEL op cle dabtrm aIs
ld . Na zake t i j ke opgave van de
omparant heeft deze verklaard
e hebben kenn isgenomen en op
geen pr i js te sLel len. vervol-
voorlezíng door de comparant

S. Brandsma;W.A. Haanebrink

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
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