Ref : JHV (070415.2)
Dos : 2014.000846.01
STATUTENWIJZIGING
Heden,
verschijnen voor mij, mr Johannes Hagen, notaris te Vleuten, De Meern
en Haarzuilens, gemeente Utrecht:
1. de heer Jacob Hendrik Boom, wonende te Utrecht, Van
Eesterenstraat 26, (postcode 3544 MZ), geboren te Huizen op negen
december negentienhonderd éénenvijftig, rijbewijs nummer
4588163504, geldig tot één juli tweeduizend negentien, afgegeven
te Utrecht op één juli tweeduizend negen, in algehele gemeenschap
van goederen gehuwd met mevrouw Theodora Johanna Maria
Smienk;
2. de heer Gerhardus Proost, wonende te Arnhem, Musical 80,
(postcode 6836 NB), geboren te Enschede op zes december
negentienhonderd éénenvijftig, paspoort nummer NX3443C00,
geldig tot twee april tweeduizend achttien, afgegeven te Arnhem op
twee april tweeduizend dertien, gehuwd met mevrouw Jeannette
Magalina Rijkse,
te dezer zake handelend in hun hoedanigheid van voorzitter,
respectievelijk secretaris van de vereniging:
Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters, welke
vereniging is gevestigd Soest, kantoorhoudende te Arnhem, Musical 80
(postcode 6836 NB), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 40507010,
en deze vereniging overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigend.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte te
willen overgaan tot wijziging van de statuten van de vereniging door
deze geheel opnieuw vast te stellen.
Daartoe verklaarden zij vooraf als volgt:
- de vereniging is opgericht te Nieuwegein op éénentwintig april
negentienhonderd tweeëntachtig;
- bij akte op drie maart negentienhonderd drieëntachtig verleden ten
overstaan van J.M. Maris, destijds notaris ter standplaats
Ridderkerk, zijn de statuten van de vereniging vastgesteld en
opgenomen in een notariële akte, waardoor de vereniging volledige
rechtsbevoegdheid heeft verkregen;
- bij besluit van de algemene vergadering van de vereniging van
drieëntwintig december tweeduizend zes is het gewijzigde
huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld;
- de algemene vergadering heeft besloten de statuten van de
vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen en wel in haar
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uit de notulen van deze vergadering komt naar voren dat het besluit
is voorgelegd aan de leden en is genomen met inachtneming van de
statuten van de vereniging, met name artikel 21.
Uit de notulen van de voormelde vergadering blijkt dat de algemene
vergadering aan het bestuur het mandaat heeft gegeven om het besluit
tot wijziging van de statuten uit te voeren door de statutenwijziging in
de statuten te verwerken en deze gewijzigde statuten in een notariële
akte op te (laten) nemen.
Een uittreksel van de notulen van de voormelde vergadering zal aan
deze akte worden gehecht.
Ter uitvoering van het wijzigingsbesluit verklaarden de comparanten,
handelend als gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en deze
geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een
bepaald doel en draagt de naam: Nederlandse Vereniging van
Volleybal Oefenmeesters, afgekort aangeduid als: NVVO.
2. De vereniging is gevestigd te Soest.
DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het doen beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport in
al zijn verschijningsvormen;
b. het behartigen van de belangen van haar leden, en voorts al
hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het onderhouden van contacten met haar leden, zowel in
overleg, als schriftelijk, per e-mail en digitaal;
- het zoeken van publiciteit voor de volleybalsport in brede zin;
- het in woord en daad uitdragen van de doelstelling van de
vereniging,
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen
welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig
worden geacht.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.
Het verenigingsjaar/boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
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Artikel 4.
1. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating van een lid besluiten.
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen, adressen, emailadressen en de categorie van het lidmaatschap van alle leden
zijn opgenomen.
De leden zijn verplicht wijzigingen van de in het register opgenomen
gegevens schriftelijk of per e-mail binnen vijf dagen aan het
secretariaat van de vereniging mede te delen.
3. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. kandidaat-leden;
c. ereleden;
d. ondersteunende leden.
Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden
wordt gesproken, worden daaronder alle categorieën van een
lidmaatschap respectievelijk leden verstaan, tenzij het tegendeel
blijkt. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
4. Gewone leden zijn natuurlijke personen die in het bezit zijn van een
door de Nederlandse Volleybal Bond (hierna ook te noemen:
“Nevobo”), gevestigd te Nieuwegein, verstrekte diploma of (geldige)
licentie voor het uitoefenen van de functie van oefenmeester en
leden, die als zodanig door het bestuur, dan wel door de algemene
vergadering, zijn toegelaten. In het huishoudelijk reglement kunnen
nadere kwalificaties worden gesteld aan de gewone leden, die door
het bestuur worden toegelaten.
Slechts gewone leden zijn leden in de zin van de wet.
5. Kandidaat-leden zijn:
a. natuurlijke personen die in het bezit zijn van de akte Middelbaar
Onderwijs-Paedagogiek of een daarmee gelijkstaande opleiding,
dan wel een akte van het Centraal Instituut voor de Opleiding
van Sportleraren (CIOS) met de differentiatie of specialisatie
volleybal of lichamelijke opvoeding;
b. natuurlijke personen, die in opleiding zijn voor het behalen van
een diploma als bedoeld hiervoor onder a. of een door de Nevobo
od door de Nevobo gemachtigde instelling georganiseerde cursus
volgen ter verkrijging van de in lid 4 van dit artikel bedoelde
diploma of licentie.
6. Het kandidaat-lidmaatschap gaat na het behalen van de in het vijfde
onder a bedoelde akte of het onder het vijfde lid onder b behaalde
diploma casu quo de verkregen licentie over in een gewoon
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7. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen,
die niet voor het gewone lidmaatschap in aanmerking komen en die
zich tegenover de vereniging verbinden tot het storten van een
jaarlijkse door de algemene vergadering vast te stellen
minimumbijdrage en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
8. Aan personen die niet voldoen aan de in artikel 4 lid 4 en/of 5
gestelde eisen kan op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering het gewone lidmaatschap worden verleend.
9. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone
verdiensten jegens de vereniging, dan wel om bijzondere redenen
daarvoor in aanmerking komen, op voorstel van het bestuur, als
zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, zulks met een
meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Ereleden worden met inachtneming van artikel 6 voor het leven
benoemd, zijn geen contributie verschuldigd , doch hebben
overigens dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
Ook de statutaire bepalingen van tuchtrechtspraak zijn van
toepassing.
10. Zij die als lid toegelaten willen worden, dienen zich schriftelijk, per
e-mail of andere (electronische) gegevensdrager aan te melden bij
het secretariaat van de vereniging. Na aanmelding beslist het
bestuur over toelating. Bij niet toelating staat er beroep open op de
algemene vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.
11. Het bestuur houdt een register, waarin de namen, adressen en emailadressen van alle leden zoals omschreven in lid 1 van dit artikel
zijn opgenomen.
De leden zijn verplicht schriftelijk of per e-mail adreswijzigingen
binnen vijf dagen aan het secretariaat van de vereniging mede te
delen.
CONTRIBUTIE, VERPLICHTINGEN LEDEN
Artikel 5.
1. De algemene vergadering stelt de jaarlijks te betalen contributie
voor de gewone leden en kandidaat-leden vast. Ook stelt de
algemene vergadering de jaarlijkse minimumbijdrage voor
ondersteunende leden vast. De leden zijn gehouden de vastgestelde
contributie casu quo minimumbijdrage te betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie of
minimumbijdrage te betalen.
3. Naast het betalen van de contributie casu quo minimumbijdrage zijn
de leden verplicht:
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te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.
4. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij andere
verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4 door opzegging van
zijn lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
5. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen
verplichtingen worden aangegaan dan nadat het bestuur daartoe
door de algemene vergadering is gemachtigd.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk
of per e-mail geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar/boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van vier weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet
van toepassing.
In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door
opzegging tegen het eind van het verenigingsjaar/boekjaar, volgend
op dat waarin wordt opgezegd of onmiddellijk – indien redelijkerwijs
niet gevergd kan worden- het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het vorige lid bepaalde, doet het
lidmaatshcap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op
de datum waartegen was opgezegd.
4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplcihtingen zijn verzwaard, hem is bekend
geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van
toepassing. Deze bevoegdheid tot opzeggin kan de leden bij de
statuten worden ontzegd voor het geval wijziging van de daar
nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het
algemeen voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld
tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm tot fusie
of tot splitsing.
6. De vereniging kan het lidmaatschap van een lid opzeggen als deze
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lidmaatschap gesteld- te voldoen of als het lid zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur of
door de tuchtcommissie. Opzegging van het erelidmaatschap
geschiedt op voordracht van het bestuur of de tuchtcommissie door
de algemene vergadering.
7. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur of
de tuchtcommissie. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het
besluit –met opgave van redenen—in kennisgesteld. Hem staat –
behalve als het besluit door de algemene vergadering is genomen—
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar/boekjaar
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.
9. Opzegging namens de vereniging van ondersteunende leden
geschiedt eveneens door het bestuur.
10. De vereniging draagt er zorg voor dat leden voor opzegging van het
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen
raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op
de hoofdpagina van de website en op pagina 1, 2 of 3 van het
ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze
communicatiemiddelen.
TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 7.
1. In het algemeen is strafbaar handelen of nalaten in strijd met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, waardoor de belangen van de vereniging worden
geschaad.
2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene
vergadering benoemde eigen commissie belast met de
tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval
van overtredingen als bedoeld in lid 1 de volgende straffen op te
leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boetes;
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d. ontzetting uit het lidmaatschap.
3. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het
reglement tuchtrechtspraak vastgestelde maxima. Het reglement
tuchtrechtspraak wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Een kopie van het reglement wordt toegevoegd aan het
huishoudelijk reglement.
4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement
tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende een
periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de
algemene vergadering, heeft hij geen stemrecht, terwijl hem
bovendien de andere aan het lidmaatschap verbonden rechten
kunnen worden ontzegd. Een geschorft lid heeft alleen toegang tot
de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
5. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het
verlopen van die termijn.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke
ingang eindigen.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden
uitgesproken. Het betrokken lid wordt van dit besluit ten spoedigste
schriftelijk in kennis gesteld, zulks met opgave van redenen.
8. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in
haar eerstvolgende vergadering op dit beroep beslist, zulks met
gewone meerderheid van stemmen.
9. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de
betrokkene geschorst, met dien verstande dat hij toegang heeft tot
de eerstvolgende algemene ledenvergadering om aldaar verweer te
voeren, daartoe het woord te voeren en het recht heeft zich
eventueel door een raadsman te laten bijstaan.
10 .Indien een tuchtcommissie wordt ingesteld wordt de leden van deze
commissie benoemd door de algemene vergadering op voorstel van
het bestuur.
HET BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders. Slechts
natuurlijke personen zijn tot bestuurder benoembaar. De benoeming
geschiedt door de algemene vergadering uit de gewone leden.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene
vergadering en neergelegd in het huishoudelijk reglement.
Het bestuur wordt uit de leden benoemd. De benoeming van
bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het hierna bepaalde.
Tot het maken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur
alsmede tenminste twintig gewone leden bevoegd.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
algemene vergadering meegedeeld.
Een voordracht door twintig en of meer gewone leden moet vóór de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat van de
vereniging worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen
door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een
vergadering waarin tenminste twee derde van de gewone leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is geen voordracht opgemaakt, of
besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is
de algemene vergadering vrij in de keus. Indien er meer dan één
bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie
gekozen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester, en zodanige andere functionarissen als het
wenselijk acht. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur is met de dagelijkse gang van zaken
binnen de vereniging belast. Het in artikel 10 bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op het dagelijks bestuur.
De bestuurders zijn verplicht om de notariële akte ter inzage te
leggen bij het handelsregister.
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke invulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder
behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de
statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang
van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van
onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan de anderen
toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
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wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
vereniging kunnen worden gekend.
9. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar/boekjaar de balans en de staat van baten en
lasten van de vereniging op te maken en op papier te zetten.
10. Het bestuur is verplicht de in de leden 8 en 9 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren.
11. De op een gevensdragers aangebrachte gegevens, uitgezonderd de
op de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten,
kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en
bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige
weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt.
DUUR, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 9.
1. Elke bestuurder treedt uiterlijk (ongeveer) drie jaar na zijn
benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van
aftreden, met dien verstande dat zolang in de vacature van de
periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft.
De aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van
aftreden de plaats van zijn voorganger in.
2. Een bestuurder defungeert voorts door:
a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
b. zijn schriftelijk bedanken;
c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen, en
d. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
3. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders
ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven
bestuurder een bevoegd bestuur. In vacatures dient uiterlijk op de
eerstvolgende algemene vergadering te worden voorzien.
4. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
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1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is
of de voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst.
2. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien
tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits
schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Een
bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als
gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits
alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk
hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.
3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met absolute meerderheid
van stemmen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de absolute meerderheid van de vergadering 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.
BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEID
Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het
bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits
duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus
bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht
van boedelbeschrijving.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
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4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies
waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen,
zulks met uitzondering van de tuchtcommissie.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan
de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of
meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan
voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij niet de vereniging vertegenwoordigen.
5. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of een
bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover
uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of
voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid
tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden
ingeroepen.
6. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft
met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of
meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de
vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar/boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering
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ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop
van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een
kascontrole commissie van tenminste twee personen (met een
plaatsvervangend lid), die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van
lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole commissie, mits
met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen.
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar/boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de
jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in
artikel 13 met het verslag van de aldaar genoemde kas-controlecommissie;
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde kascontrole commissie voor het volgende verenigingsjaar/boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures en herbenoeming;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de algemene vergadering.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende
gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van de
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weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
overeenkomstig artikel 15.
WIJZE BIJEENROEPEN EN TOEGANG
Artikel 15.
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen – zo dikwijls als
zij dit wenselijk acht- of wanneer het volgens de wet of de statuten
daartoe verplicht is.
De oproeping geschiedt schriftelijk dan wel per digitale drager aan
de adressen en/of emailadressen van alle leden volgens het
ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Toegang tot de algemene vergadering hebben de in artikel 4.3
genoemde leden en bestuurders van de vereniging.
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist
de algemene vergadering.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in
de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
van een algemene vergadering binnen vier weken na indiening van
het verzoek.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het verzoek
electronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor is
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept of bij een advertentie in een veel gelezen landelijk
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van
notulen.
5. Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping voor de
algemene vergadering geschieden door een langs electronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat
door hem voor dit doel is bekend gemaakt.
STEMRECHT EN BESLUITVORMING
Artikel 16.
1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste gewone leden en ereleden stemrecht. Ieder zodanig gewoon lid of erelid kan één stem
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2.
3.
4.

5.

uitbrengen.
Ieder gewoon lid of erelid, die niet geschorst is, is bevoegd zijn stem
te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
gewoon lid of erelid. Ieder lid kan slechts voor drie volmachtgevers
een stem uitbrengen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de
volmacht electronisch is vastgelegd. Het stemrecht kan worden
uitgeoefend door door middel van een electronisch
communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de stemgerechtigde via
het electronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
electronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, docj niet
eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, worden
gelijkgesteld met de stemmen die ten tijde van de vergadering
worden uitgebracht.
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de
benoeming van personen, is het voorstel verworpen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering
besluit tot stemming bij acclamatie.
Indien bij een benoeming van personen niemand de absolute meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de
voorgedragen kandidaten) plaats.
Heeft alsdan weer niemand de absolute meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de absolute
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is
gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Een eenstemmig besluit van alle gewone en ereleden, ook al zijn
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het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering 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.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van
het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere
bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen
persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de algemene
vergadering door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel
14 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en
het opstellen van de notulen.
ANDERE BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1. Het bestuur kan middels e-mail aan alle stemgerechtigde leden een
voorstel tot besluitvorming doen toekomen, mits alle leden op deze
wijze bereikt worden. Alle leden dienen om tot een geldig besluit
voor de vereniging terzake te komen daadwerkelijk hun stem uit te
brengen. Het besluit wordt genomen met een twee derde
meerderheid van stemmen.
2. Deze wijze van besluitvorming kan worden gekozen indien om
statutaire redenen in één kalenderjaar meer dan één algemene
ledenvergadering moet worden gehouden.
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besluitvorming worden benut indien er sprake is van een tweede
vergadering, omdat in de eerste vergadering niet voldaan is aan het
meerderheidsvereiste van de artikelen 20 en 23 van deze statuten.
4. Indien alsdan sprake is van een te houden algemene
ledenvergadering in de vorm van een conference call als bedoeld in
artikel 15 en dit artikel, dan wordt ten deze voor de wijze van
communiceren, amenderen en stemming verwezen naar het
bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.
5. Indien het bestuur het wenselijk acht alle leden te betrekken bij een
stemming waarbij het geldige besluit niet afhankelijk is van het
bepaalde in artikel 20 lid 3 van deze statuten, dan kan het bestuur
niettemin besluiten tot het raadplegen van de leden op vorenstaande
wijze en aldus komen tot een rechtsgeldig nemen van het besluit
door de algemene vergadering.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden,
waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met
de wet of de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de
algemene vergadering.
Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en
wijzigen van een reglement.
STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering,
waartoe deze in eerste instantie is bijeengeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling
van een voorstel tot statuten hebben gedaan, moeten tenmisten vijf
dagen voor de algemene vergadering een afschrift van het
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen
tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing,
indien de algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
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4. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Op deze vergadering moet tenminste twee derde van de gewone
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging
aan de orde is, niet tenminste twee derde van de gewone leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden tenminste veertien dagen later, doch
uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan
een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met
een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde gewone leden.
Op het bepaalde in dit lid 4 is artikel 18 van deze statuten van
toepassing.
6. Indien sprake is van een te houden algemene ledenvergadering in de
vorm van een conference call als bedoeld in artikel 15 en 18 van
deze statuten, dan wordt ten deze voor de wijze van communiceren,
amenderen en stemming verwezen naar het bepaalde in het
Huishoudelijk Reglement. Na vaststelling van de tekst van de
statutenwijziging conform de procedure van het Huishoudelijk
Reglement, wordt deze alsdan in electronische stemming gebracht,
welke tekst alsdan niet meer voor amendering vatbaar is.
7. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een
besluit tot fusie of splitsing.
Artikel 21.
Het in artikel 20 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene
vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 22.
De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd
gemelde notariële akte te verlijden.
ONTBINDING
Artikel 23.
1. De vereniging kan worden ontbonden:
a. door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in
de artikelen 20 en 21 is van overeenkomstige toepassing.
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement
wegens de toestand van de boedel, hetzij door insoventie;
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2. Aan de registers van de vereniging wordt van de ontbinding opgaaf
gedaan in de gevallen als bedoeld in lid 1 onder 1 en d door de
vereffenaar –indien deze er is- en anders door het bestuur. In
hetgeval als bedoeld onder 1 b geschiedt dit door de
faillissementscurator.
3. Indien de vereniging op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten
meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het
bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is
ingeschreven.
4. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar
naam worden toegevoegd: in liquidatie.
5. De vereniging houdt in geval van vereffninf op te bestaan op het
tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar of de
faillissementscurator doet aan de registers waar de vereniging is
ingeschreven daarvan opgaaf.
6. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de
vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de
schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van
toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor
zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
7. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend op een door de
algemene vergadering te bepalen wijze die het meest met het doel
van deze vereniging overeenstemt.
8. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven
jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is
degene die door de algemene vergadering als zodanig is
aangewezen.
9. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de
bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de
ontbonden vereniging was ingeschreven.
10. De gegevens, die omtrent
SLOTBEPALING
Artikel 24.
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan
de comparanten en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de
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De comparanten verklaren van de inhoud der akte te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door ieder van de
comparanten en door mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Vleuten, gemeente Utrecht op de datum aan het
begin van deze akte vermeld, om

