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Heden, de negende juni negentienhonderd drie en negentig —- 

verscheen voor mij, Mr Johannes Wilhelmus Maria van ——-—---- 

Rooijen, notaris ter standplaats de gemeente Maarssen: —---- 

de heer Adrianus Wilhelmus Beljaars, veiligheidsdeskundige, 

wonende te 3607 GE Maarssen, Pauwenkamp 62, volgens zijn —- 

verklaring geboren te Maarssen op veertien augustus negen- 

tienhonderd vijf en veertig en gehuwd. ——--——--ee nnn 

De comparant verklaarde aan mij, notaris, als volgt: —-—----- 

In de op zeven en twintig oktober negentienhonderd twee en 

negentig te Maarssen gehouden algemene vergadering van de -— 

vereniging: OSM '75 Sektie Badminton, gevestigd te Maars- — 

sen, is besloten tot geheel opnieuw vaststelling van de ——- 

statuten, === ==eenenenenmnte tenen eneen 

Van het verhandelde in die vergadering blijkt uit een aan — 

deze akte gehecht exemplaar van notulen. ——--—----- ern 
In genoemde vergadering is hij gemachtigd om de desbetref- 

fende akte van statutenwijziging te doen passeren en te --- 
doen ondertekenen, — === sene 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant 
de statuten geheel opnieuw vast te stellen als volgt: —----- 
Naam, zetel en, AUUr === eere ienie niee 

Artikel 1 ===———=neseeensenendeetenseennstetensseses 

l. De vereniging draagt de naam: OSM Badminton en is ——-—- 
gevestigd LS Maatssen, —=mneenetneeeeen 

2. De vereniging is opgericht zeven en twintig mei negen- — 
tienhonderd vijf en zeventig en is aangegaan voor onbe- 
paalde LIjd, === eeen neen en 

Inrichting en verenigingsjaar--————-—-—----n 

Artikel 2 ——=--nen eenen eene neeesnennvee 

l. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de alge- 
mene ledenvergadering, alsmede alle overige personen en 

commissies die krachtens de statuten door de algemene —- 
ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven —- 
taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergade- — 
ring beslissingsbevoegdheid is toegekend. —-----—----- 

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezit- 
ten geen rechtspersoonlijkheid. ————-—--- 

3. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig 
Uil Tee 

Doel --------ne eeen nennen nnen ennen 

ACLIKEL DS meene peen 
l. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en 

het bevorderen van de badmintonsport, in al zijn ver- —- 
schijningsvormen, ————=-======mnnmennmnnnmnm 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken —-- 
GOÓr sG s—enrrstererentee seen ereen 

a. het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Bad- 
minton Bond, in deze statuten nader aan te duiden —-—- 
als: de bond; —-----eneenn eenen 

b. deel te nemen aan de door de onder a. genoemde bond —



  

georganiseerde of goedgekeurde competities en andere 
wedstrijden; —-—==eene en 
wedstijden te Organiseren; === 
evenementen op het gebied van de badmintonsport te —- 
DEURNE) eten 

e. alsmede door alle andere wettige middelen. —-—-------- 
Leden nennen. 
Artikel 4 ==esmmsoennereseerrsenenevanennnnnne 
ls De vereniging bestaat UIES — eten 

A; semorleden: == eneeneee 
bi JEUÜGALSAEN p eneen ee 
En BLELSAN, meeer 

2. a. Seniorleden zijn zij, die op één september van het —- 
lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. 

b. Jeugdleden zijn zij, die op één september van het —-—- 
verenigingsjaar acht jaar of ouder zijn, doch de —-—-—- 
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. — 

c. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de 
vereniging bewezen diensten, danwel hun bijzondere —- 
bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in 
het algemeen, als zodanig door de algemene vergade- — 

ring zijn benoemd op voordracht van het bestuur of —- 
van tenminste vijf stemgerechtigde leden. —---—-—-—-—-—--- 

3. a. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij — 
de secretaris van het bestuur. —----eee 

b. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaat- 
schap van de vereniging de handtekening van hun wet- 
telijke vertegenwoordigers nodig. —----- 

Cc. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de le- — 
den. Bij niet toelating tot lid kan de algemene ver- 
gadering alsnog tot toelating besluiten. —-----—-—--—-—- 

Verplichtingen —----—-—--nnnnnnnenennnnn eenen 

AEL B me 
1. De leden zijn verplicht: —---=-nenenn eee 

a. de statuten en reglementen van de vereniging na te —- 
Leyens smarten 

b. de belangen van de vereniging niet te schaden; —--——-—-- 
c. de statuten, de reglementen en/of de besluiten van —- 

organen van de bond alsmede de van toepassing zijnde 
wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden 
van handelingen of gedragingen waardoor de belangen — 
van de badmintonsport in het algemeen en die van de — 
bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden be- 
Madeeldt „=== 
bij hun toetreding het lidmaatschap van de bond aan — 
te vragen; de vereniging is bevoegd om ten aanzien —- 
van een natuurlijk persoon een verzoek tot het lid- -— 
maatschap van de bond in te dienen; het bestuur —---- 
draagt zorg voor deze aanmelding overeenkomstig de —- 
ter zake geldende voorschriften van de bond. —------—- :



  

2. Het bestuur is verplicht om elke persoon die het recht -— 
heeft bij de vereniging op een andere dan incidentele -- 
basis de badmintonsport te beoefenen bij de bond aan te 
melden als bondslid, === 
Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen ver- 
plichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur —---- 

daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordi- —-- 
gingsbevoegd is verklaard, —-——=--—- eee 

TUENEESCKEBPEAAK eee am nne en 
KELIKSL B enteren ennen nen re 
1. 

5. 

a. In het algemeen zal strafbaar zijn elk handelen of —- 
nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of 
besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen 
van de vereniging worden geschaad. —-—--—----- 

b. Tevens zal strafbaar zijn elk handelen of nalaten dat 
in strijd is met de statuten, reglementen — wed- —---- 
strijdsbepalingen daaronder bearepen — en/of met be- 
sluiten van organen van de bond, of waardoor de be- — 
langen van de badmintonsport in het algemeen en van — 
de bond in het bijzonder worden geschaad. —----------- 

Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commis- — 
sie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is — 
het bestuur bevoegd om, in geval van overtreding als be- 
doeld in lid l onder a., alsmede in geval van overtre- -— 

ding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op 

EE 1EGGENL tenen ennn 
ä. BEriSPING, Eee ereen 
b. tuchtrechtelijke boetes; ===. 
Cs SCHOOLSLAG, mennen erneer enen nennen nennen 
d. ontzetting (royement), —---nnnennnnnnnn 
Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de —- 
bij reglement vastgestelde maxima, —---—====m= 
Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement 
aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat —- 
een lid is geschorst, heeft hij geen toegang tot de al- 
gemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stem- -— 
ming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze ——- 
periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rech- 
ten kunnen WOCGEN OAEZEGd: memmen 

a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken 

indien een lid in ernstige mate in strijd met de sta- 
tuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging 
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze bena- 
UEBIE, mm 

b. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur —- 
worden ÚItGgESpPrOKEN, ——-——men neen 

Cc. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft be- 

sloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door — 
middel van een aangetekend schrijven van het besluit, 
met opgaaf van redenen, in kennis gesteld, ----------



  

d. 

6. In 

is 

De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ont- —-—- 
vangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij —- 

een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende -— 
vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de be- 

roepstermijn en hangende het beroep is het geschorst, 

met dien verstande, dat de betrokkene voor het voeren 

van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende alge- 
mene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te -- 
voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in be- — 

doelde vergadering door een raadsman te doen bij- --—- 

staan. —==-—=mnnnennnen eeen eenen 
geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b. 
het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van — 

het Tuchtreglement van de bond, vastgesteld door de al- 

gemene: vergadering Van dB, DOND, ———————— 
Arbitrage s=…enssrtninnterbeprr enne besreesateetnnenn.. 
Acbikel f memmen ee ee 
Geschillen tussen leden van de bond onderling, ontstaan uit 
een door een bondslid met een sponsor gesloten overeen- —-- 
komst ‚ worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter —- 
voorgelegd aan de Arbitragecommissie Sportsponsering van de 
Nederlandse Sportfederatie en de Vereniging Sportsponsering 
Nederland. Deze geschillen zullen worden beslecht overeen- 

komstig het reglement van de Arbitragecommissie Sportspon- 
sering van deze organisaties, —---——-—==—ne 
Geldmiddelen —----------ee eee 

Artikel B ---—----nn nennen 
l. De 

a. 
b. 
G 

Ze Ae 

b. 

geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: —---—---- 
contributie van de leden; —----- 
ontvangsten uit wedstrijden; —--—----n 
andere inkomsten. —-—--—-—--—-- eee 

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van 
contributie, welke door de algemene vergadering zal -— 
worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in cate- 
gorieën worden ingedeeld, die een verschillende con- 
tributie betalen, —--—--—---ne eene 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vereni- -— 
gingsjaar eindigt blijft niettemin de contributie —-—- 
voor het gehele jaar verschuldigd. —--------- 

3. Ere-leden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het — 
betalen van contributie, ——-—-——===mnnn eee 

Einde lidmaatschap ------——-—nnnnnnnnnennnee 

Artikel 9 ——----nnnnnnnennennnnnnnennnennennnee 
1. Het lidmaatschap eindigt: —----- eee 

a. 
b. 

Cc. 

d. 

door overlijden van het lid; —-—--——-e 

door opzegging door het lid; —-——--e 

door opzegging door het bestuur namens de vereni- ——- 

ging; === eennenennn 

door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 6 
lid 5, —--neeeeene eenen



  

a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer 
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het — 
lidmaatschap te voldoen woor zover deze door deze —- 
statuten worden gesteld, of wanneer hìj zijn ver- ——- 
plichtingen jecens de vereniging niet nakomt, alsmede 
wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan —- 
worden gevergd het lidmeatschep te laten voortduren. 

b. Indien een lid uit het lidmaatschep van de bond wordt 
ontzet ìs de vereniging reeds op die grond verplicht 
em na kennisgeving van het uitgesproken royement de — 
betrokkene met onmiddellijke ingang als lìd ven de — 
vereniging te schorsen en na het onherroepelijk wor- 
den van het uitgesproken royement door opzegging tot 
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap ven de 
vereniging over te gean. 

C. Wanneer een lìd het Ii@maatschep van ce bond heeft — 
opgezegd, dan wel wanreer de bond aan het lid het ——- 
lidmeatschap van de bend heeft cogezecd, wordt door — 
de vereniging aen betrekkene her li@raatschap wen de 
vereniging opgezegd. 

De vereniging Ììs bevoegd om na teëirndicing van het lìd- 
maatschap van een lid, anders dan dcor cverlijcen, of na 
opzeagìing van haar ìidmaeatrschep van de bond newens de — 
betrokkene diens liùmeatschap wen de bond op te zeggen. 
De vereniging draagt voor deze ovzegging steeds onver- — 
wìijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voeor- —- 
schriften van de bond. 
a. Opzegging van het lidmaatschap door het lìd of namens 

de wverenìgìng ken slechts geschieden tegen het einde 
van het boekjaar en met inachtneming van een opzeg- — 
termijn van vier weken, behoudens het geval bedoeld — 
in artikel 2.a. 

b. Een opzeggìng ìn strijd met het onder a. bepaalde —- 
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toege- 
laten tijdstip volgende op de datum, Vaartegen was — 

opgezegd. 
a. Behoudens het ìn dit artikel sub b. heimmaciken kan een 

lid voorts zijn lidmaatschap met onmiìiddellìjke ingang 
opzeggen binnen een maand nadat een besluìt waarbij — 
zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn 
verzwaard hem ìs bekend geworden of meegedeeld. Het — 
besluit ìs alsdan niet op hem van toepassìng. ——————— 

b. Een lid heeft de onder a. bedoelde bevoeacheid tot — 
tussentijdse opzegging niet ìn het geval de wijziging 
een nauwkeurig ìn deze statuten omschreven recht of — 
verplichting betreft en voorts niet in het geval van 
een wijziging van geldelìjke rechten en verplicht in- 
gen. 

Cc. Een lid kan zijn lìdmaatschap ook met onmiddellijke — 
ingang opzeggen bìnnen een maand nadat hem een be- — 

  

  

  

  

  

 



  

sluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging -— 

in een andere rechtsvorm of tot fusie. —-----—==== 
Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft 
opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind 
van het verenigingsjaar volgend op dat waarin werd opge- 

zegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang 
enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is —— 
âfgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde ---- 
straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de be- 
trokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van — 
het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te — 
gaan, —=====mmmnmemmnennnnmennmennnn neen 

Donsteurs sss 
ACEAKEL MU) mement ne 
HE 
Zie 

5. 

De vereniging kent behalve leden ook donateurs. -------- 
Donateurs zijn natuurlìjke of rechtspersonen, die door -— 
het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich —-- 
jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door — 
de algemene vergadering vastgestelde bijdrage te stor- -— 
Ee, mn en el nk 
Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen, 
dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toege- — 
kend of opgelegd, —===rentttremensmenen=smenn=n=nses. 
De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te -— 
allen tijde door de vereniging of de donateur door op- -— 
zegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij —- 
opzegging door de donateur de jaarlijkse bìjdrage voor -— 
het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd ------ 
BATE, nnee 
Opzeggìng namens de vereniging geschiedt door het be- —- 
STUUL, === menmeennemenenmenrT=mmm meenen 

Bestuur sveerman eeen 
BEELEN EL memmen 
Ts 

Ze 

a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige 
personen, die door de algemene vergadering, indien —- 
mogelijk, uit de leden worden gekozen, —------n- 

b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de -- 
algemene ledenvergadering, —--—--=-nnnnnenennen 

Cc. De voorzitter wordt in functie gekozen, —-------- 
a. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of - 

meer bindende voordrachten, behoudens het hieronder — 
sub b. bepaalde. Tot het opmaken van zo'n voordracht 
zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De --—- 
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping --- 
voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door -— 
vijf leden of meer moet, voor de aanvang van de ver- 
gadering schriftelijk bij het bestuur worden inge- —- 
ALE, mement ee Ee rn 

b. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden —



  

ontnomen door een met ten minste twee/derde van de —- 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
vergadering, —==—======mmmnnnn a 

c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de al- 
gemene vergadering overeenkomstig het onder b. ge- — 
stelde om aan de kandidaatstelling het bindend karak- 
ter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij 
in haar keus, —-=====eemeneenenne eenen 

a. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing 
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. — 

b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen 
zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature 
is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn — 
voorganger in, „==essertentmetteess seren 

c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. ——-—-—---—--—- 
In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursver- — 
kiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de ——- 
overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens 
taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, het- 
zij door middel van een schriftelijke kennisgeving, ——-- 
mededeling aan alle leden, —---———--nnenenen ene 

Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden —- 
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen ——- 
taak, —=-====mmeeemeenmmennnenenesnnvenverm==m 

Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werk- — 
kring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder — 
van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereni- —- 
ging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan —- 
hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in — 
het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 

wenden, —--====neenene eneen eneen 

De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van 
het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe ter- 
men aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is 
een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet —-—- 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot -— 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. —---—-- 

Bestuurstaak —-—-—--—--- eenen 

Artikel 12 -------nne eneen 

Tl. 

Ze 

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be- 
stuur belast met het besturen van de vereniging. ----—--- 
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, 
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo — 
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen —- 
waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen 
aan de orde komt. —-----nenen ennn 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid - 
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door



  

commissies, waarvan de leden door het bestuur worden be- 

noemd: en ontslagen, ====mveressetenmesetestnsn 
Bestuursvergadering —--------------nnnnnneenenneenennnnnennnnt 
Artikel 13 —----——nnnenenennen eenen 
l. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur 

wanneer de voorzitter of twee bestuursleden dit verlan- 

gen, —====mmmmmnnnennmn 
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, 

indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van be- -- 
sluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze be- — 
sluitvorming deelnemen, —--------n ennen 

3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als — 
bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van 
de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in 
vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid 
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is. --- 

b. Blanco stemmen zijn ongeldig, —----=--- 
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling ge- —- 

stemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders —- 
wensen, —===s-nmmenseenenenenseneseneennTvennenvennn 

5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het -— 
bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. --- 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be- —- 
sluit, voor zover gestemd werd over een niet schrif- 
telijk voorstel, ---=--nnnemenen ee 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het -— 
onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan be- --- 
twist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schrif- 
telijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming ------ 
plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door --- 
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 
de oorspronkelijke stemming, —-------mn-nmmen 

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de - 
secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist -— 
notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist — 
worden vastgesteld, —----==mnnnnn eenen 

Vertegenwoordiging -----------nennen nennen 
Artikel 14 --—=m=mennmemmeenvennnnee=m—=nm=ns=…==msnbeenteen 
l. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 

door het bestuur. Daarnaast kan deze vertegenwoordiging 
plaats vinden door: de voorzitter te zamen met de secre- 
taris of te zamen met de penningmeester, —--------- 

2. De vereniging wordt op de districtsvergadering van de —- 
bond, vertegenwoordigd door een bestuurslid, —------ 

3, Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de 
algemene vergadering, bevoegd tot het afsluiten van ---- 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren —- 
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten —-- 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede- 
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of



  

zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 
verbindt, —--=-—nnee eneen 
Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegen- 
woordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze be- —- 
voegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit 
is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken -—- 
rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. ------ 

Rekening en verantwoording —-—--------nnnnn 
Artikel A5, sresvseateeeementeteenne 
1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
GERONA eeen 
Het bestuur brengt - behoudens verlening van deze ter- — 

mijn door de algemene vergadering — binnen zes maanden — 
na afloop van het verenigingsjaar op een algemene verga- 
dering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de ba- 
lans en de staat van baten en lasten met een toelichting 
ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken —- 
worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de on- 
dertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan —- 
onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van 

de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders 
in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 
a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in 

het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de 
algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit 
twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel 
uit maken van het bestuur, —-----nneeeeene ee 

b. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden —- 
gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens 
een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend her- 
kiesbaar. —=====nnenmennn=nnnennnenvmennvenenn 

Cc. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoor- 
ding van het bestuur en brengt aan de algemene verga- 
dering verslag van haar bevindingen uit. ---—---—--—-- 

Degenen, die de rekening en verantwoording van het be- -— 
stuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de —-—-- 
vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het be- —- 
stuur is verplicht aan de commissie alle door haar ge- — 
wenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de - 
kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van — 
de vereniging te geven. —-—-—mmnnnnnnnnnnnnen 
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door 
de verkiezing van een andere commissie. ———-------- 
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaar- - 
verslag en de rekening en verantwoording, strekt het be- 
stuur tot décharge voor alle handelingen voorzover die —



  

uit de jaarstukken blijken, —-—=-=—- 
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de 

leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren. —--=--=- 
Algemene vergadering ———------—--—-—---eeeennenn nnn 
Artikel 16 ———=—=--een eeen 
l. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het -—- 

boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) wor- 
den geNOUÜEN,; ——_——_— eee eee 

2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: ------- 
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene —--- 

Vergadering, —===—=—mmmnnnnin neen 
jaarverslag van de secretaris; —-—--—--ee eneen. 

behandeling en vaststelling van de jaarstukken; —---- 
vaststelling van de contributies en bijdragen; —---- 
vaststelling van de begroting; ——-=--- 
voorziening in vacatures; ——-——--n en 
CONUVTAAG, Peene eenen ener 

3e Voorts worden algemene vergadsrbnsen gehouden, zo dik- — 

wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. —------ = 
4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste 

een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het ——-—-- 
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen —-- 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene -—---—-- 

vergadering op een termijn van niet langer dan vier — 
WEKEN, Teen 

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge- 
volg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die —— 

bijeenroeping overgaan met inachtneming van het be- — 
paalde in het volgende lid, —---=-= 

5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 
het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten 
minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die 
van de vergadering niet meegerekend, ——-—-—------ 

b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door —- 
middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke 
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding -—- 
van de agenda, of door middel van een advertentie in 
ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar -— 
zetel heeft, veelgelezen dagblad. —----—-—-—--- 

Geschiedt de bijeenroeping door middel van een adver- 
tentie, dan wordt de agenda voor de leden op een ---- 
daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt -— 
daarvan melding gemaakt in de advertentie. —--------- 

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergade- —— 
ging eneen Gerssen 
Artikel AJ, veen 
l. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle le- — 

den, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering 
als TL SLT GEBCHITEE:, memmen 

b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere 
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dan onder a. bedselde personen. —------e ener. 

De in lid 1 onder a. bedoelde leden zijn stemgerech- 

tigd, ===beneseenenee nnee 
Zij brengen teder En stem UIE, mmm 
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen 

uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander ——- 

stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer —- 

dan twee stemmen kan uitbrengen, ——-————nnnnnnnt 
Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden be- 
Sluiten genomen met een meerderheid van de uitge- -—- 
brachte geldige stemmen. ———-——=nnnnn ennn 
Onder meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft — 
van de uitgebrachte geldige stemmen. —-——-—=== 
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt: uitgebrachte 
stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de 
voorzitter: === eene en 
Ì. blanco zijn; === ete nn 
Dn Dijn ondertekend, =eenn eeeen 
3. onleesbaar zijn; —=====rmntmenternnn 

4. een persoon niet duidelijk aanwijzen; —-————--=-- 
5. de naam bevatten van een persoon die niet kandi- — 

Hast GESESIA 18 eenen Seen 

6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam — 
bevattens ===ss=sedrreenesteenrden sees. 

7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de 
persoon die îs bedoeld: ——=—==———eessangstsn 

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over 
personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder —- 
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van — 
stemmen bepaalt of toelaat. —-----mmnnne 

Bij meerdere vacatures wordt over iedere vacature af- 
zonderlijk gestemd. —=====menmteennnennee 

Indien bij een stemming over personen bij de eerste -— 
stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte — 
geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede --—- 
stemming gehouden. ——-=====m=mnmennn=nnv=en= 

Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerder- — 
heid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt -— 
herstemming plaats over de personen die het hoogste - 
aantal stemmen hebben gekregen, —---=-=nn 

Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen 
verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en -— 
degene die op één na hoogste aantal stemmen heeft —-—- 
VErKLEGEN, mn menne 

Zijn er meer personen die het op één na hoogste aan- 
tal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen ---- 

eerst een tussenstemming plaats om uit te maken, wie 
de kandidaat wordt voor de herstemming. —--——-------- 
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstem- —---- 
ming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de ——- °



  

uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken 

bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de - 

verkiezing van personen betreft, is het verworpen. -—---—- 

7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken - 

oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. - 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be- —- 

sluit, voorzover werd gestemd over een niet schrifte- 

lijk vastgelegd voorstel, === 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het - 

onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan be- —- 

twist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schrif- 

telijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming —------ 

plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, — 
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een Jìiè dit verlangt. —-—----- 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 

van de oorsptöonkelijke stemming, ===——===mmm——m— 

Bevoegdheden algemene vergadering -—-—————==—— 

Attikel, 18 weereens rear eneen 

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle be- 
voegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten -—- 
aan het bestuur zijn opgedragen. ———----nn 

Leiding en notulering algemene vergadering --------- 

Aftijkel 19 —==mmmmenee EENES eneen ennn 

l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzit- 
ter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter -— 
treedt een ander door het bestuur aan te wijzen be- —--—-—- 
stuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze —-- 
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de —- 
algemene vergadering daarin zelf, —-—--——----ene 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden 
door de secretaris of een door het bestuur aangewezen —- 
notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vast- —- 
stelling door de voorzitter en de notulist, in het club- 
blad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van 
de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene 

vergadering besproken. —---—--nn eneen 

Algemene reglementen ——-------n-nennnnenenn eee 

Artikel 20 —------en eenen 

l. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en — 

wijzigen, waarin verbintenissen aan het lidmaatschap —-- 
kunnen worden verbonden. —----=nenen enen 

2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch 

met de statuten, —--==== === 

Statutenwijziging------—=-——=eneennenseeeenven 

Artikel 21 == ennn 
l. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een be- 

sluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroe- 
pen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de sta-



  

tuten. zal worden voorgesteld, ———————==—een tn 

Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter — 

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heb- 

ben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de —-- 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de —- 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een - 

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage legger 

tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt —- 

Ggehoüden.. „=== 

Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste —-—- 
veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepu- 

bliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek —- 

aan een lid ter beschikking gesteld. —---—— 
a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stem- 
men in een vergadering, waarin ten minste twee/derde 
van leden aanwezig of vertegenwoordigd js, —-—-=- 

b. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of ver- 
tegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel, zoals dat ìn de vorige vergadering 

aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige 

of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden —- 

genomen, mits met een meerderheid van ten minste —---—- 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. --——-- 

a. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan na- 
dat van de statutenwijziging een notariële akte is —- 
gpgemaakE, mmm tenen niee 
Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het club- 
blad of op andere wijze. —-======m=enm-n=nme 

b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen ver- — 
lijden van deze akte BEVORGD,;, =———memesennn 

ontninding BR VELSELENKNG veren 
ALELKEL ZA memmen emmen 
ls De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend 

besluit van de algemene vergadering, genomen met ten —-- 

minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige -- 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vier- 
de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. —------—- 

Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 ìs van —- 
overeenkomstige toepassing, —-—------mennneneeen 

Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars 
zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het -— 
bestuur, —----een ennen ennen 

De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een -- 

eventueel batig Saldo, —-=---nmennnee ene 

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, —--- 
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig —- 
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van — 

de statuten en reglementen voor zover mogelijk van —----



  

KfACNE, Teen nnee eee 

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit- 
gaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 

Fin JÌquidatie'", ======mmmeernee eens 
Onvoorzien ----—--—-—--—-nnnnn ennn. 
Artikel 23 wemelt 
In alle gevallen waarin deze statuten en/of reglementen —- 
niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur is gehoude 
van zijn beslissing verantwoording aan de leden af te leg- 
gen in de eerstvolgende algemene vergadering. —--———-------- 
De comparant is mij, notaris, bekend. —---——--- 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Maarssen op de datum 
in het hoofd dezer akte vermeld. —--—-—- 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de com 

parant heeft deze verklaard ven de inhoud van deze akte te 
hebben kennisgenomen en op voliedige voorlezing daarvan —- 
geen BEIJS te SHEllENy remt 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com 
parant en mij, notaris, ondertekend, ——-—----- ee. 

Getekend: A.W. Beljaars, J. van Rooijen. ------------- 
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