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HOLLAND

\?4N GIJZEN

ADVOCATEN EN NOTARISSEN

2009BT995427/AS
60267170/20358832

STATUTENWIJZIGING

VERENIGING

van: Diepenveense Sportclub

Vandaag, zestien december tweeduizend negen, ------------------------------------------------verscheen voor mij, mr. Bart Herman Theodor Terhorst, notaris te Amsterdam:------mevrouw mr. Judith Jebbigjen Besse-Bultsma, geboren te Smallingerland op twee -oktober negentienhonderd zevenenzeventig, te dezen woonplaats kiezend ten -------kantore van mij, notaris ( 1083 HP Amsterdam, Antonio Vivaldistraat 150). ----------De verschenen persoon stelde het volgende vast: -----------------------------------------------a)

Te Schuurmansweg 20A, 7431 BT Diepenveen, is gevestigd de vereniging met koninklijke erkenning: Diepenveense Sportclub, met verkorte naam: D.S.C., ----ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40650173. ------------De vereniging is opgericht bij akte op twintig mei negentienhonderd vijfendertig
v er I eden. - ---------------------------- ------- -------------------- --------- - -- - ------------------- --- -----De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieentwintig februari negentienhonderd zevenentachtig verleden voor mr. E.W.H. Nijhuis, ---dest ij ds not a ri s te Deventer. -----------------------------------------------------------------------

b)

Op grond van artikel 27 van de statuten is de algemene ledenvergadering van de
vereniging bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. -------------------------

c)

In de op twee december tweeduizend negen gehouden algemene -------------------ledenvergadering, is besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen. Van
het in die vergadering verhandelde blijkt uit de notulen, waarvan een kopie aan deze a kte wordt g ehecht. ---------------------------------------------------------------------------
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d)

In en door bedoelde vergadering

is de verschenen persoon gemachtigd om in het

ontwerp van de akte van statutenwijziging
brengen, zomede om de betreffende
Op grond van het vorenstaande

alsnog zodanige wijzigingen aan te ---

akte te doen passeren en te ondertekenen.

verklaarde de verschenen persoon bij deze de --------

statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:-------------"S T A T U T E N ---------------------------------------------------------------------------------------------Na am en z ete I ------------------- ---------------- -------------------- ------ ----------- ----------------- ---- --A rt i k e I 1. -- ---------------------- - -- ------------- --------- - ----- ------ ----- --- -- ------- --------- - - ---------- ----

1. De vereniging draagt de naam Diepenveense Sportclub, afgekort DSC.--------------

2. De vereniging is gevestigd te Diepenveen. ----------------------------------------------------Du u r - -- - - - -- - - ------- --- - -- - - - - - - --- - - --- - - -- - - - - - -- - - --- ------ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

A rt i k e I 2. -- - ------------------------ -------------- ------ ---- ------ - ---- ----- ----- - ---------- ---------- ---- - -- --De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. -------------------------------------------------Doe I -------- ------ -- -- - -- ---------------- -------- -- ------ ------- -- ----- - ----- -- - ----- ----- ---------------- - ---- ---

A rt i k e I 3. ----- -------- --------------- --- --- ---- ----- - - ---------- - ---- ---- -------------- ----------------- -------De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling
mogelijk maken van het uitoefenen

van de amateursport

voor en het --------

in de breedste zin van het -

woord.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

M i dd e I en -- ------ - - - - -------------- --- - - ---------- - ----- -- -- - ------- --- - ------------------- - - ------- -- --------- -A rt i k e I 4. ----- - ---------------------- - - --------- ------- --- -- - ------ --- ------ ---------------- --------- ------ --- -De vereniging tracht dit doel na te streven door:-------------------------------------------------a.

het houden van oefenbijeenkomsten
wedstrijden

b.

en het deelnemen aan- en organiseren van

en andere bijeen komsten; ----------------------------------------------------------

het instellen van afdelingen ter behartiging

van een specifieke (deel)taak op ---

het gebied van het onder artikel 3 omschreven doel; -------------------------------------c.

het instellen van commissies, werk- en/of discussiegroepen;----------------------------

d.

het onderhouden
instellingen,

e.

en bevorderen van contacten met andere verenigingen

en/of -

welke aan de vereniging verwante doeleinden nastreven; --------------

de vertegenwoordiging

in-, dan wel de deelneming aan-, door de Nederlandse --

(semi-) overheid ingestelde of in te stellen commissies, raden, adviesorganen -en dergelijke, welke het doel als omschreven in artikel 3 rechtstreeks

of -----------

z i j de Ii n gs rake n, ------------ ----------- ----- -----------------------------------------------------------f.

de vertegenwoordiging

in de landelijke sportbonden

en/of in regionale -------------

af de Ii ngen daa rv an; ----------------------------------------------------------------------------------g.

het organiseren en verzorgen, dan wel doen organiseren en verzorgen - al dan niet ii) samenwerking

met anderen - van opleidingen en cursussen; ------------------
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h.

andere (wettige) middelen of mogelijkheden, die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling omschreven in artikel 3. ------------------------------------

Lid maatscha p en bela nqste I le nden -------------------------------------------------------------------A rt i k e I 5. --- --- --- - - --- ----------------------------------------------------

-------- ---- --- - ---------------------

1.

De vereniging kent I eden en belangstellenden. -----------------------------------------------

2.

De I eden warden onderscheiden in:-------------------------------------------------------------a.

ereleden en leden van verdienste;----------------------------------------------------------

b.

gewone I eden en jeugd I eden. ----------------------------------------------------------------

Waar in de statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt daaronder verstaan
(een) perso(o)n(en), die behoort I behoren tot de in dit lid genoemde ---------cat egOri een. - - ----------------------------------------------------------------------- - - -----------------3.

De rechten en de verplichtingen van de in lid 1 en 2 genoemde cateqorieen -----worden in het huishoudelijk reglement nader omschreven. ------------------------------

4.

Jeugdleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben - behoudens het -feit dat zij stemrecht hebben via de wettelijke vertegenwoordiger en niet tot----bestuurslid kunnen warden benoemd - dezelfde rechten en verplichtingen als in
de wet en deze statuten aan gewone leden zijn toegekend of opgelegd. -------------

5. Het bestuur houdt een register bij van leden en belangstellenden. -------------------Ereleden en I eden van verd ienste ---------------------------------------------------------------------A rt i k e I 6. ---------------------------- ---------- -- ------------------ ---------- -------------- ---------- ----------EreI eden en leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten,
op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig bij ------vol st re kte meerd e rhe id zij n benoe m d. ---------------------------------------------------------------U its I u ite nd een natuurlijk persoon kan erelid of lid van verdienste zijn. -------------------Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd. Voor het -------overige hebben zij dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden. ----------------Gewone I eden en je u qdI eden----------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 7. - --------------------------------- - -------------- ------------------ -------- ---------- -- - - - -- - --------1.

Onder gewone leden respectievelijk jeugdleden warden verstaan die natuurlijke
personen, die zestien jaar of ouder respectievelijk jonger dan zestien jaar zijn en
die op grond van hun belangstelling voor de amateursport, in de ruimste zin des
woords, bij willen dragen de doelstelling van de vereniging te bevorderen en die
daarvan doen blijken uit een, door hen en voorzover minderjarig mede door de wettelijke vertegenwoordiger ondertekend aanvraagformulier, waarin om -------toelating tot lid wordt verzocht en ten aanzien van wie dit verzoek door het -----betreffende af deli ngsbestuu r is i ngewi 11 igd. ---------------------------------------------------
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2.

Tot niet inwilliging van het verzoek als in lid 1 van dit artikel bedoeld kan het ---betreffende afdelingsbestuur besluiten wanneer uit beschikbare of te verkrijgen
gegevens naar het oordeel van het betreffende afdelingsbestuur is komen vast te staan, dat het aanvraagformulier onjuist is, dan wel wanneer naar de ----------overtuiging van het betreffende afdelingsbestuur uit hoofde van andere ---------gewichtige redenen toelating tot het lidmaatschap ongewenst is. ---------------------

3. Het aspirant lid kan terzake van dit besluit, dat hem ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, door het betreffende afdelingsbestuur dient te worden
toegezonden, beroep aantekenen bij de arbitragecommissie als genoemd in ----artikel 10 van deze statuten en onder voorwaarden als daar vermeld. --------------4.

Gewone leden en jeugdleden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd als door

de ledenvergadering van de betreffende afdeling vast te stellen. ---------------------Be I anq st e 11 end en - --- ----- - ----------------- ------ ----------------------------- --- ----------------------- --- A rt i k e I 8. ------------ - - - - -- - ----------------------- -- -------------- ------------ - - -------------- -----------------

I.

Natuurlijke personen, die anders dan als gewoon lid bij de vereniging betrokken
willen zijn, kunnen op hun daartoe strekkend verzoek worden ingeschreven als belangstellenden. Het bestuur beslist of de inschrijving al dan niet geaccepteerd
word t . -- - --- -- ----------- - - - - - - - ---- ------ - - - -- - -- - -- -- - - - - --- - - - - - - - - - - -------- - - - -- - -- -- - -- - -- - -- ---- - - Het is voor de in de eerste volzin van dit lid bedoelde natuurlijke personen -------tevens mogelijk als belangstellende van een afdeling te warden ingeschreven. -Het bestuur van de betreffende afdeling zal in dat geval beslissen of de -----------inschrijving al dan niet geaccepteerd wordt. --------------------------------------------------

2.

Belangstellenden hebben geen stemrecht of enig ander aan het lidmaatschap --verbonden recht; zij kunnen niet tot bestuurslid worden verkozen. -------------------

3.

Belangstellenden genieten overigens de faciliteiten die aan het lidmaatschap zijn
v e rbo n den --------- ---------------- -- ------- --------------- ---------------- - -- -------- - -- ----- ----- ------

4.

Belangstellenden zijn een contributie verschuldigd zoals jaarlijks door het -------betreffende at deli ngsbestu u r wordt v astgesteld. -------------------------------------------·

Ei nde van het I id maatschap -----------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 9. - - ------------------------------ -------- ------- --------- ----- -------- - -- ----------------------- - -- - ---1.

H et Ii d m aatscha p ei n digt: --------------------------------------------------------------------------a.

door het overlijden van het lid; --------------------------------------------------------------

b.

door schriftelijke opzegging door het lid bij het secretariaat van de -----------bet reff e nde at deIi ng; ---------------------------------------------------------------------------

c.

door schriftelijke opzegging door het betreffende afdelingsbestuur, wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het --------lidmaatscha p gesteld, te voldoen; ----------------------------------------------------------

5

d.

door schriftelijke opzegging door het betreffende afdelingsbestuur wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Van het betreffende bestuursbesluit wordt het lid ten -spoedigste schriftelijk met opgave van redenen, in kennis gesteld; deze kan
terzake van het besluit beroep aantekenen bij de arbitragecommissie als ---genoemd in artikel 10 van deze statuten en onder de voorwaarden als daar
v er meId, ----------------- ---------- ---------------- -- -----------------------------------------------

e.

door ontzetting door het bestuur, indien een lid in strijd met de statuten, --reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op ----onredelijke wijze benadeelt. Van het betreffende bestuursbesluit wordt het
lid ten spoedigste schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld;
deze kan terzake van het besluit beroep aantekenen bij de ----------------------arbitragecommissie als genoemd in artikel 10 van deze statuten en onder -de voorwaarden als daar vermeld; gedurende de beroepstermijn als ---------genoemd in artikel 10 lid 4 en hangende het beroep, is het lid geschorst. ----

2.

Beeindiging van het lidmaatschap op de grond genoemd in lid 1 onder a van dit artikel gaat in op het tijdstip van overlijden van het lid. -----------------------------------

3.

Opzegging als bedoeld in lid 1 onderdelen b, c en d van dit artikel geschiedt -----tegen het einde van het verenigingsjaar, echter met in achtneming van een -----term ij n van tenm i nste vier we ken. ---------------------------------------------------------------
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lngeval van ontzetting eindigt het lidmaatschap door het verstrijken van de -----termijn van beroep, of indien beroep is aangetekend, door de uitspraak van de -arbitragecommissie, waarbij de ontzetting wordt bevestigd. ----------------------------

5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft het lid desalniettemin de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, tenzij het betreffende -----af deIi ngsbestu u r anders bepaaIt. -----------------------------------------------------------------

Regeli ng van geschi 11 en -----------------------------------------------------------------------------------A rti ke I 1 O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Op voordracht van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering ieder
jaar voor een vol verenigingsjaar een arbitragecommissie, bestaande uit drie ---gewone leden, benoemd. Tevens worden drie gewone leden als ----------------------plaatsvervangers benoemd. Deze leden en hun plaatsvervangers kunnen niet --tevens bestuurslid zijn of daartoe worden verkozen voor de duur van hun --------be n oe ming. -- --- ------------------------------------------------- --------------------------------------- Een aftredend lid van de arbitragecommissie kan onbeperkt aansluitend voor --eenzeIf de period e wo rden benoem d. ------------------------------------------------------------
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2.

De arbitragecommissie doet - partijen gehoord - uitspraak terzake van de bij ---haar door het (aspirant) lid voorgebrachte geschillen als omschreven in artikel
7 lid 3 en artikel 9 lid 1 onderdelen d en e. De uitspraak moet warden gedaan --binnen drie maanden nadat het geschil bij de commissie is aangebracht. -----------

3.

De uitspraak is bindend voor partijen en is niet voor enig ander beroep vatbaar. -

4.

Aspirant leden en gewone leden die in beroep wensen te gaan terzake van ------kennisgevingen als bedoeld in artikel 7 lid 3 en artikel 9 lid 1 onderdelen d en e zijn gehouden zulks te doen door inzending van een beroepsschrift aan de -------arbitragecommissie en niet later dan acht weken na ontvangst van de -------------kennisgeving. Later ingediende beroepen zijn niet ontvankelijk. -----------------------

De algemene ledenvergadering ------------------------------------------------------------------------A I gemeen - -- -------------- -- ------------ -------------------- - - - --- ---------------- - - ------- --------- - -------- - A rt i k e I 11. ---------------- ------------------ -------- ----- --------------------- -- ------------------- - -- ---- - -De ereleden, leden van verdienste en de gewone leden vormen tezamen de -----------algemene ledenvergadering, het hoogste beleidsbepalende en beleidscontrolerende
orgaan van de vereniging. De algemene ledenvergadering komt tenminste eenmaal per k a I end e rj aa r bij e en. --- -- --- ------ --------------- - ---------- ------------- ------------- --- - ---------- - -8i j een roe ping en agenda---------------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 12. ---------------- -- - --------- -- -------------- ------------------ --------------- --- - - - ------- -----------

I.

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur.

2.

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door middel van
het versturen van uitnodigingen aan de ereleden en de leden van verdienste, ---aankondigingen op de publicatieborden van de sportaccommodaties die de------ve ren i gi ng gebru i kt. ---------------------------------------------------------------------------------I ndien een erelid of lid van verdienste hiermee instemt kan de oproeping ---------geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en -----------reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de --------ve re n i g i ng is bekendgemaakt. ---------------------------------------------------------------------

3.

De bijeenroeping geschiedt niet later dan vier ( 4) we ken v66r de datum van de
algemene ledenvergadering en is vergezeld van een agenda, die per onderwerp
van een korte toe I ichti ng kan zij n voorzien. ---------------------------------------------------

4.

Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ---------------------ledenvergadering op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig (25) leden
of van een zodanig aantal leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van een I ---tiende gedeelte der stemmen indien dat aantal kleiner is dan vijfentwintig (25).
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5.

lndien aan het verzoek binnen veertien

(14) dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping

overgaan op dezelfde wijze als -

waarop het bestuur de algemene ledenvergadering

6.

----------------------

Elk lid als genoemd in artikel 11 heeft het recht schriftelijk toegelichte
onderwerpen

deze onderwerpen

agenda toegevoegde onderwerpen,

is geschied. Het bestuur voegt --

tot de vergadering

aan de leden kennis van de aan de -

op zoveel mogelijk gelijke wijze als de --------

is geschied. ------------------------------------------------

Door de algemene ledenvergadering

kunnen rechtsgeldige

besluiten worden -----

genomen wanneer tenminste vijfentwintig (25) stemgerechtigde
aanwezig of vertegenwoordigd
veertien

leden -----------

zijn. lndien dit niet het geval is, zal binnen --------

( 14) dagen opnieuw een algemene ledenvergadering

word en ------------

gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde

-

aan de agenda toe en geeft niet later dan op de tiende dag ---

v66r die van de algemene ledenvergadering
bijeenroeping

-------------

ter toevoeging aan de agenda aan het bestuur te doen toekomen

binnen twee (2) weken nadat de bijeenroeping

7.

bijeenroept.

leden rechtsgeldige

----------

besluiten kunnen warden genomen, mits --

de agenda van de te behandelen onderwerpen

ongewijzigd is.--------------------------

5 t em rec ht------------------------------- - ----- - ------------ - -- - ---- ---- ---- ---------- ---- ------------------- - -A rt i ke I 13. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Behoudens het hierna bepaalde heeft ieder lid van de vereniging,

alsmede een --

ouder of verzorger van een jeugdlid, toegang tot de algemene ledenvergadering.
Van de voorgaande zin zijn uitgezonderd

jeugdleden,

geschorste leden en --------

ge sch ors t e best u u rs I eden. ----------------------------------------------------------In de algemene ledenvergadering

---------------

heeft ieder van de in de vorige twee volzinnen

bedoelde personen die toegang tot de algemene ledenvergadering

hebben, een

( 1 ) stem. -------------- ------------- ------ - --------------- ------------- ------------------- -- -- --- -------2.

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten ---uitbrengen,

met dien verstande dat een lid niet voor meer dan vijf (5) andere --

leden kan stemmen. ---------------------------------------------------------------------------------Leiding van de alqemene ledenverqaderinq

---------------------------------------------------------

A rt i k e I 14. - - - --- ---- - -- - ---- ------ ---------- -------- ---- ---------------------- - - -------------- ---- -- --- - -- ----De algemene ledenvergadering

wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van

de vereniging of zijn plaatsvervanger.
plaatsvervanger

Bij afwezigheid van bedoelde voorzitter en zijn

treedt een der andere bestuursleden,

door het bestuur aan te -------

wijzen, als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering

worden --

daarin zelve. ---------------------------------------------
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BesI u i tv or ming --------------------------------------------------- -------------------------------------------A rt i ke I 15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het ter algemene ledenvergadering door de voorzitter als in artikel 14 bedoeld,
uitgesproken oordeel, dat door de ledenvergadering een besluit is genomen, is besIi ssend. ------------------------------------------------------------------ ------------------ -----------

2.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd ---werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------------------------------------

3.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter -van de ledenvergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ----stemming plaats, wanneer de meerderheid van de ledenvergadering of, indien -de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ------stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.--------------------------------------

4.

Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte -meerderheid van het totaal van de uitgebrachte geldige stemmen, behoudens in
de gevallen als bedoeld in de artikelen 26, 27 en 28 lid 4. -------------------------------

5.

Tenzij de algemene ledenvergadering op voorstel van de voorzitter van de ------vergadering beslist dat mondeling zal worden gestemd, geschieden stemmingen
over personen schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes. ----------------------------

6.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij op voorstel van de --------voorzitter van de vergadering of bij besluit van de algemene ledenvergadering -schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes wordt gestemd. ---------------------------

7.

Mondelinge stemmingen kunnen bij acclamatie geschieden, tenzij een -------------stemgerechtigde hoof delijke stemming verlangt. -------------------------------------------

8.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------------------

9.

Bij stemming over personen kunnen op stembriefjes genoemd in lid 5 van dit ---artikel ten hoogste zoveel namen van kandidaten worden vermeld als er functies
vacant z ij n. ----------------------------------------------------------------------------------------------

10. Stembriefjes, behelzende meer namen dan er functies vacant zijn, als ook -------stembriefjes waarop andere namen zijn vermeld, dan in de bindende voordracht
vermeld zijn, zijn evenals ondertekende stembriefjes, ongeldig. ----------------------11. lndien blijkens de geldige stembriefjes meer kandidaten dan er te vervullen -----vacatures zijn de volstrekte meerderheid hebben verkregen, dan zijn die ---------kandidaten verkozen, die naar volgorde van de hoogte van het aantal stemmen
dat op hen is uitgebracht de meeste stemmen hebben verkregen. -------------------12. lndien bij de eerste stemming geen of niet alle vacatures zijn vervuld, vinden op
gelijke wijze als bij de eerste stemming herstemmingen plaats tussen de ----------
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kandidaten, telkenmale met uitzondering

van degene, die bij de vorige stemming

het geringste aantal stemmen heeft verkregen. --------------------------------------------13. lndien op kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht,
nodig tussen hen een herstemming

vindt indien ------

plaats, wanneer op deze kandidaten opnieuw

een gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht,

beslist het lot. ---------------------------

14. lndien de verkiezing niet plaats heeft uit bindende voordrachten, heeft vrije ----stemming en eventueel herstemming plaats op gelijke wijze als voor ---------------verkiezingen uit bindende voordrachten is bepaald, met dien verstande dat bij -herstemming slechts kan warden gestemd tussen degenen op wie bij de vorige stemming is gestemd, een en ander telkenmale met uitzondering van degene, -die toen het geringste aantal stemmen heeft verkregen. --------------------------------15. Zowel de algemene ledenvergadering als het bestuur kunnen beslissen dat een ter algemene ledenvergadering genomen besluit - met uitzondering van die ----bedoeld in de artikelen 26 en 27 van deze statuten - aan een referendum zal ---warden onderworpen. Het referendum moet warden gehouden binnen twee ----maanden na de vergadering waarin het besluit werd genomen. Alie leden --------warden in de gelegenheid gesteld hun stem schriftelijk v66r of tegen het besluit
uit te brengen. -----------------------------------------------------------------------------------------Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit ---geschorst. Wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen v66r
het besluit uitgebracht, dan wordt het besluit door het bestuur uitgevoerd. ------Wordt niet de volstrekte meerderheid van stemmen v66r het besluit uitgebracht,
da n is het besluit i ngetrokken. --------------------------------------------------------------------16. lngeval de stemmen staken over een voorstel rakende de verkiezing van ---------personen, zal een herstemming plaatsvinden. lndien ook bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.-------------------------------------------------------------lngeval de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van ---personen, dan is het voorstel verworpen. -----------------------------------------------------N otu I en en bes I u ite n Ii jst ----------------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 16. ------------------ ------- ---------------------------------- - ------ -- ----- ---- ------------- --- - ----- -1.

Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering warden door de --------secretaris van het bestuur notulen opgesteld, die door de voorzitter en de -------secretaris van het bestuur warden ondertekend. --------------------------------------------

2.

Op voorstel van de voorzitter van het bestuur of van een lid kan echter de -------algemene ledenvergadering besluiten dat een genomen besluit schriftelijk ter --algemene ledenvergadering wordt vastgelegd. De tekst van een zodanig besluit
wordt staande de algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
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door de voorzitter en de secretaris van het bestuur ondertekend. Deze ter ------algemene ledenvergadering vastgelegde schriftelijke besluiten worden -----------opgenomen in een besluitenlijst, we Ike binnen drie (3) maanden na de-----------vergadering wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. -------------------3.

De notulen van het ter vergadering verhandelde worden in de volgende ----------a I gemene ledenvergaderi ng v astg este Id. ------------------------------------------------------

Best u u rssamenstel Ii ng en bestu u rstaa k -------------------------------------------------------------A rt i ke I 1 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, --------------penningmeester en een ( 1) lid van elk afdelingsbestuur - bij voorkeur de --------voorzitter -. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het -dageI ij ks bestu u r. -------------------------------------------------------------------------------------2.

Het bestuur is belast met - en verantwoordelijk voor de algemene leiding van de
v ere n i gin g. ---------------------------- ----------------------------------------------------------------- - -

3.

Het aantal afdelingen wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering ------vast g e ste Id. ---------------------------------- --- - ------------------------------------------- - -----------

4.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, -------vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van ---overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ------------------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -----------zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----------------------------

5.

Nadere regels omtrent verantwoordelijkheden, bevoegdheden, werkwijzen en --vergaderingen worden in het huishoudelijk reglement, zoals bedoeld in artikel --2 8 g egeven. - --- - - - ------------------------------------------- ------------ -------------------------------

W i j ze van ve rkie zing ---------------------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 18. ----------------------------------------------------------- ----------- ------------------ ------ ------1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden door
de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. -----------------------------------2.

De overige bestuursleden worden door de respectievelijke afdelingsbesturen ---benoemd uit de leden van die afdelingen. Een jeugdlid kan niet tot bestuurslid --word en be n oem d. ------------------ ------------------- ----- --------------------- -- ----------- --- - -----

3.

De verkiezing van de in lid 1. genoemde bestuursleden geschiedt na schriftelijke
kandidaatstelling. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur of
door twee leden, welke laatsten niet als kandidaat kunnen worden ------------------voorgedragen. Een door het bestuur voorgedragen kandidaat kan, indien hij zelf
bestuurslid is, geen andere kandidaten voordragen dan het bestuur voordraagt.
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Een voordracht

is bindend, behoudens het bepaalde in lid 4. lndien geen ----------

voordracht is ingediend, vindt een vrije stemming plaats--------------------------------4.

Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren een eventuele benoeming
te aa nvaa rden. -----------------------------------------------------------------------------------------

5.

De algemene ledenvergadering kan aan elke voordracht het bindend karakter --ontnemen door een besluit, genomen met tenminste twee I derde van de --------uitgebrachte stemmen. In dat geval vindt een vrije stemming plaats. ----------------

Z i tt i ngsdu u r en def u ngere n -----------------------------------------------------------------------------A rt i ke I 19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De zittingsduur van een verkozen bestuurslid bedraagt drie (3) vol le jaren, ----ingaande op de eerste januari na de datum van de verkiezing; onmiddellijke -----herverkie zing is moge I ij k. --------------------------------------------------------------------------2.

De wijze van aftreden wordt geregeld bij rooster dat door het bestuur wordt ----vastgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk de continu'fteit verzekerd. Degene die
in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats van
z ij n voorga nger in. ------------------------------------------------------------------------------------

3. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur is onverenigbaar met het --------------bestuu rsl id maatschap van een af deli ng. ------------------------------------------------------4.

lndien een bestuurslid tussentijds defungeert, zomede in geval door langdurige ziekte, ontstentenis of door een andere oorzaak de taak van bestuurslid tijdelijk
niet kan warden vervuld, is het bestuur gehouden om in de aldus ontstane ------vacature respectievelijk in de tijdelijke vervanging door aanwijzing van een ------gewoon lid te voorzien. Een dergelijke tijdelijke voorziening kan met machtiging
van de algemene ledenvergadering, ter eerstvolgende ledenvergadering bijeen,
warden gecontinueerd voor de resterende zittingsduur van het betrokken -------bestuurslid. lndien de algemene ledenvergadering deze machtiging niet ----------verleent, zal een tussentijdse verkiezing dienen plaats te vinden. Door deze -----verkiezing defungeert het bestuurslid, dat tijdelijk wordt vervangen. ----------------

5.

Het bestuu rs lid maatschap eind igt voorts: ----------------------------------------------------a.
b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;-----------------------door bedan ken. -----------------------------------------------------------------------------------

Verte genwoo rd i gin g ----------------------- - ----------------------------------------------------- -------- --A rt i k e I 2 O. - -- ----------------------------- - - - - -------------------------------------------- -- ---------------- -- -

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door een lid van het ------dagelijks bestuur gezamenlijk handelend met een ander bestuurslid. ----------------------A f de Ii n gen ------------- -- ------------------- ---------------------------------------------- -- ---------- --- --- --A rti keI 21. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

Afdelingen van de vereniging hebben tot doel het bevorderen van de --------------belangstelling voor en het mogelijk maken van het uitoefenen van een specifiek
deelgebied van de amateursport in de breedste zin van het woord. -------------------

2.

Afdelingen worden op voorstel van het bestuur dan wel van tenminste tien ( 10)
leden bij besluit van de algemene ledenvergadering ingesteld. -------------------------

3.

Het voorstel tot instelling dient vergezeld te gaan van: ----------------------------------a.

een schriftelijke motivering, waarom binnen het kader van de doelstelling -van de vereniging behoefte bestaat aan een specifiek deelgebied van de ---sport bijzondere en blijvende aandacht te besteden, waarbij gedetailleerde gegevens zullen worden overlegd met betrekking tot de verwachte -----------belangstelling, de te ontwikkelen activiteiten, de benodigde accommodatie en het kosten aspect,---------------------------------------------------------------------------

4.

b.

het ontwerp huishoudelijk reglement van de afdeling; -------------------------------

c.

de samenstelling van het eerst optredende afdelingsbestuur. ---------------------

Het huishoudelijk reglement, genoemd in lid 3 onderdeel b van dit artikel, zal als
bijzonder aanhangsel aan het huishoudelijk reglement van de vereniging worden
gehecht. Het zal niet strijdig mogen zijn met de statuten en het huishoudelijk ---reg lement van de veren ig i ng. ----------------------------------------------------------------------

5.

Leden van een afdeling zijn zij die door het afdelingsbestuur zijn toegelaten. ----Toegelaten leden van een afdeling zijn automatisch lid van de vereniging. Het --lidmaatschap van de afdeling en de vereniging eindigt door opzegging door het lid of het afdelingsbestuur, het bepaalde in artikel 9 is zoveel als mogelijk van --ove ree n komstige toepass i ng. ----------------------------------------------------------------------

6.

Belangstellenden kunnen deelnemen aan het afdelingswerk, echter zonder ------stemrecht in de ledenvergadering van de afdeling. -----------------------------------------

7.

De leden van een afdeling vormen tezamen de ledenvergadering van die ---------afdeling. Deze ledenvergadering kiest het bestuur van de afdeling uit de leden -van die afdeling. Een jeugdlid kan niet tot lid van het afdelingsbestuur worden -g e k ozen. - - - --------- - - - --- --- ----------- --------------- - -------- ------------------------------------------

8.

De ledenvergadering van een afdeling wordt bijeengeroepen door het -------------afdelingsbestuur door middel van het versturen van uitnodigingen aan de -------ereleden en de leden van verdienste, aankondigingen op de publicatieborden ---van de sportaccommodaties die de afdeling gebruikt. De oproeping geschiedt --niet later dan op de vijftiende dag v66r die van de vergadering. -----------------------lndien een erelid of lid van verdienste hiermee instemt kan de oproeping ---------geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ------------
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reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de --------ve re n i g i ng is bekendgemaakt. --------------------------------------------------------------------9.

Het afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden, te weten een ---------voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het afdelingsbestuur verdeelt
deze functies over de afdelingsbestuursleden. De functies van secretaris en ----penningmeester kunnen in een persoon worden verenigd. -------------------------------

10. Behoudens het specifiek voor de afdelingen bepaalde in dit artikel, zijn de -------voorschriften van de artikelen 11 tot en met 19 zoveel mogelijk van ---------------ove ree n ko mst ige toe passing.---------------------------------------------------------------------Veren i g i ngs jaar en boekjaar ----------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 2 2. ------------------ --- ---------------------------------------------

- --------------- ------------ - ---- --

He t verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een juli van een kalenderjaar tot en --met dertig juni van het kalenderjaar daaropvolgend. -------------------------------------------Ge Id middeI en ------------------------------------------------------------------------------------------ ------A rt i k e I 2 3 . ---- -- -------- --- ---- ------ -------- -----------------

1.

---- -----------------

-- -------- --------- -- ---- ---

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ------------------------------------------------jaarlijks vast te stellen contributies van de leden (met uitzondering van de ereleden en leden van verdienste) van de afdelingen;------------------------------b ij d r a gen van beI a ngste 11 e nde n; -----------------------------------------------------------schen kingen, legaten en erf stel Ii ngen; ---------------------------------------------------and ere baten. --------------------------------· ----------------------------------------------------

2. Het bestuur is bevoegd schenkingen en legaten te aanvaarden; indien daaraan bezwarende voorwaarden zijn verbonden, is voor de aanvaarding toestemming van de algemene ledenvergadering vereist. Nalatenschappen kunnen slechts ---onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. -----------------------------Begroting, rekening en verantwoording, jaarverslag--------------------------------------------A rt i k e I 2 4. -------------------------------------------------------------------------------------- -- - ------------

1.

Jaarlijks - tenminste een maand v66r beelndlqinq van het boekjaar - dient het -bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven met bijbehorende memorie --van toelichting voor het eerstvolgende boekjaar aan de algemene ------------------ledenvergadering ter goedkeu ring voor te I eggen.------------------------------------------

2.

Mogelijkheden om van een goedgekeurde begrotingspost af te wijken en de -----gevallen waarin daarvoor vooraf goedkeuring aan de algemene ----------------------ledenvergadering dient te worden gevraagd, worden bij huishoudelijk reglement
g e reg e Id. --------------------------------------------------------------------------- --------- -------------
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3.

Na afloop van elk boekjaar wordt binnen vijf (5) maanden de balans en de staat
van baten en lasten, alsmede een jaarverslag

over het afgelopen boekjaar, -------

o pg est e Id. ------------------- -------------------------------- ---- ---------------- ----- -------------------Dez e stukken zullen worden onderzocht

en mede op hun beleidsaspecten

---------

worden beoordeeld door een jaarlijks door de algemene ledenvergadering

te ----

benoemen kascontrolecommissie

van drie personen, die geen lid mogen zijn van

he t best u u r. ---- - - -------- - -------------------- -- --------- ----------- -- -- - ---------- - - - ------------------

4.

De aldus onderzochte jaarstukken

worden, vergezeld van een schriftelijk

verslag

van de bevindingen van de commissie en eventueel onder overlegging van een verklaring van een registeraccountant,
het verenigingsjaar
ledenvergadering.

niet later dan zes maanden na afloop van

ter goedkeuring aangeboden aan de algemene -----------------De goedkeuring zonder voorbehoud

strekt het bestuur tot ----

decbarqe van het gevoerde beleid en beheer, voorzover

dit uit de jaarstukken

--

b Ii j kt. --------- ------------ ------- -------- -- ---------- - --- - - --- ---------------------- - -------- --------------5.

Op de in het voorgaande lid bedoelde algemene ledenvergadering

brengt het ----

bestuu r tevens zij n jaa rverslag u it. --------------------------------------------------------------

6.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
aantekeningen

van de vereniging zodanige

te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en -----------------

verpl ichti ngen ku n nen word en gekend. ---------------------------------------------------------

7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 3 en 6 zeven jaren -la ng te bew a ren. ---------------------------------------------------------------------------------------

8.

De interne financieel administratieve

verhoudingen

tussen het bestuur van de --

vereniging enerzijds en de besturen van de afdelingen anderzijds worden --------geregeld bij huishoudelijk

reglement, onder de voorwaarden

genoemd in artikel

2 8. ------ - ---------------------- ------------------- -------------- --------- -- --------- ----------------------8eq rot in q. rekeninq en verantwoordinq.

jaarverslaq afdelinqen------------------------------

A rt i k e I 2 5. - --------------------- -- - ---------------- - -------------- - ----- ----- -- ------- ------------------------1.

Afdelingsbesturen

stellen hun eigen activiteitenprogramma

welke na goedkeuring door de betreffende

afdelingsleden

en begroting op, ---ter vaststelling

aan ---

het bestuur van de vereniging worden aangeboden. --------------------------------------2.

Afdelingsbesturen

leggen verantwoording

bestuur van de vereniging.

van het gevoerde beleid af aan het ---

Aan de algemene ledenvergadering

vereniging wordt jaarlijks eveneens verslag uitgebracht.
3.

Afdelingsbesturen

van de -------------

---------------------------------

voeren het in lid 1 genoemde, goedgekeurde activiteiten

programma overeenkomstig

de goedgekeurde

------

beg roting uit. ---------------------------
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4.

Mogelijkheden om van een goedgekeurde begrotingspost af te wijken en de -----gevallen waarin daarvoor v66raf goedkeuring aan het bestuur van de vereniging
dient te worden gevraagd, worden bij huishoudelijk reglement geregeld. -----------

5.

Het bepaalde in de artikelen 24 en 28 vindt op de afdelingen zoveel als mogelijk
ove ree n komst i ge toe passing, behoudens dat :-----------------------------------------------de begroting en de jaarstukken niet door de algemene ledenvergadering van
de afdeling worden goedgekeurd, maar door het bestuur van de vereniging;
de afdelingen twee (2) maanden v66r het einde van het boekjaar hun ------begroting indienen bij het bestuu r;--------------------------------------------------------de jaarstukken binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar bij het bestu u r worden i ngediend. -------------------------------------------------------------------

6.

lndien de resultaten van de in een afdeling ondernomen activiteiten naar het ---oordeel van het bestuur van de vereniging niet, dan wel in onvoldoende mate de
doelstellingen van de afdeling blijken waar te maken, kan op voorstel van het ---bestuur, de algemene ledenvergadering van de vereniging besluiten de afdeling
op t e h ef fen. -- ---------------- --------------------------------------------- ------------------- ------ -----

Statute n w i j zig i ng - ---------------- --------------------------------------------- ----------------------- -- ----A rt i k e I 2 6. --------------- ----------------------------------------------------1.

---- ------------------------- ----

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan ---door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een
voorstel tot statutenwijziging kan uitgaan van het bestuur of van een zodanig --aantal leden als volgens artikel 12 lid 4 bevoegd is de bijeenroeping van de -----a I g emene ledenverg aderi ng te verl a ngen. -----------------------------------------------------

2.

Voor de bijeenroeping van deze algemene ledenvergadering gelden de -----------voorschriften van artikel 12 leden 2, 3 en 5. Zij, die de oproeping tot de ---------algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot -------------------statutenwijziging hebben gedaan, moeten de voorgedragen wijziging tegelijk ---met de bijeenroeping woordelijk aan alle leden bekend maken en een afschrift -van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, --ten minste vijf (5) dagen v66r de vergadering tot na afloop daarvan in het -----clubhuis van de vereniging ter inzage leggen. ------------------------------------------------

3.

Leden zijn gerechtigd terzake van de voorgestelde wijziging schriftelijk -----------amendementen in te dienen op zodanig tijdstip dat deze veertien ( 14) dagen --v66r de datum van de vergadering door het bestuur zijn ontvangen. Deze -------amendementen zullen eveneens vijf (5) dagen v66r de vergadering tot na ------afloop daarvan in het clubhuis ter inzage worden gelegd. --------------------------------
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4.

Ter vergadering worden slechts die amendementen behandeld, die conform lid 3
van dit artikel zijn ingediend, als ook die amendementen, die ter vergadering ---worden opgebracht zonder daarmede verandering van de voorgestelde wijziging
in rnateriele zi n te beogen. -------------------------------------------------------------------------

5.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal -uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering waarin ten minste ---vijf tig ( 50) I eden aa nwezig zij n. ------------------------------------------------------------------

6.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte
is o pg ema a kt. ----------------------------------------- ------------------------- ------------------ -------

Ont binding - --------------------------------------- --------------------- ---------------------------------------A rt i k e I 2 7. - --------------- -------- --------------- - ---------------- ---- ---------- --------------- ---------------1.

De ledenvergadering kan tot ontbinding van de vereniging slechts besluiten in -een algemene ledenvergadering, waar tenminste twee/derde van het totaal ----aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een --------meerderheid van ten minste twee I derde van het aantal uitgebrachte geldige --stem men. -------------------------------------------------------------- - - --- -------- - -- ------------------

2.

Wanneer in de in lid 1 genoemde algemene ledenvergadering niet een voldoende
aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is om het -----------ontbindingsbesluit te kunnen nemen, moet met inachtneming van een termijn --van tenminste zes (6) weken, doch ten hoogste twaalf (12) weken na de ------eerste vergadering, een tweede vergadering warden bijeengeroepen, die --------ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, -met een meerderheid van twee

I derde van het aantal

uitgebrachte geldige ------

stemmen tot ontbinding van de vereniging kan besluiten. -------------------------------3.

Tot wijziging van het in dit artikel bepaalde kan slechts worden besloten met ---inachtneming van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel. ---------------------

4.

Op een besluit tot ontbinding vindt het bepaalde in artikel 26 leden 1 en 2 zoveel
mogeI ij k ove ree n ko mst ige toepass i ng. ---------------------------------------------------------

5.

Bij het besluit tot ontbinding dient een bestemming aan het batig saldo te -------word en g eg even. -- ----------------- ----------------------------------------- ------------------------ - -

Huisho u deIi j k reg I e ment----------------------------------------------------------------------------------A rt i k e I 2 8. ----------------- - ---------------------------------------- -------------------------------------- --- -1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin --onderwerpen worden geregeld, die volgens de statuten of naar het oordeel van
de algemene ledenvergadering nadere regeling behoeven. -----------------------------2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten. ------------------------------------------------
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3.

Het bestuur draagt er zorg voor dat het huishoudelijk reglement tenminste -----eenmaal in de vijf ( 5) jaar wordt getoetst aan de dan geldende wet- en ----------regelgeving en aan de verhoudingen binnen de vereniging. -----------------------------

4.

Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste ------

twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. -----------------------------O v e rga n gsbepa Ii n g------------------------------------ -- ------------------------ ---------------------------In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1 worden leden welke voor de -------------inwerkingtreding van deze statuten reeds gewoon lid waren, geacht aan de vereisten
voor het gewone lidmaatschap gesteld, te hebben voldaan. ----------------------------------A ang ehecht e st u k ken ------------- ------------------ - ---------------------------------------- - ------------A an deze akte wordt een ( 1) stuk gehecht, te weten: -----------------------------------------kopie notu len algemene ledenvergaderi ng. --------------------------------------------------W AARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
v e rm e Id. - - -- - - - --------------- - -------------- - --------------------------------------------- - -------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft -----verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het ---verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, --eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ---------------------(Voigt ondertekening)
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