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Heden zestien januari negentlenhonderd negentig verscheen voor mlj, Mr
Theodorus Johannes Franke, kandldaat-notaris. wonende te NaaldwlJk,
hierna te noemen: notarls, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor
van Johannes Henrlcus Àndreas van BroeckhuÍJsen, notaris ter stand-
plaats Wateringen:
¡nevrouw Elisabeth IJssellng/ accountant, wonende 2564 PV 's-Gravenha-
gê, Goudreinetstraat 476, voJ.gens haar verkLaring geboren te rs-Gra-
venhage op achttlen juli negentfenhonderd negenendertlg.
Ðe conparanLe verklaarde: - -
- dat op achttlen septernber negentienhonderd vijfendertig is opgericht
de vereniging, genaamd: 's-Gravenhaagse Sportvereniging "Sons of
Sport", gevestlgd te's-Gravenhage;
- dat de statuten van die vereniging zi.jn opgenomen in een akte op
vijfentwintig mei negentÍenhonderd zevenenzeventig verleden voor een
plaatsvervanger van H. van Beusekom, destijds notaris te 's-Gravenha*
Jet

- dat de statuten van die vereniging sedertdien niet zijn gewijzigd;
- dat de algemene ledenvergaderÍng van de vereniging net inachtnerning
van het bepaalde in artikel 19 van haar statuten, heeft besloten de
statuten geheel te wijzigen; : -
- dat zlj, conparante, door die vergadering werd gemachtigd de akte
van statutenwiJziging te doen passeren en te tekenen) - '
- dat van gemeld besLuit en gernelde machtiging blÍjkt uit een uittrek-
sel uit de notulen van de voormelde algemene ledenvergadering, dat aan
deze akte zaL worden gehecht.
Vervolgens verklaarde de comparante ter uitvoering van gemeld besluit
de statuten te wijzigen en voor de vereniging opnieuw te hebben vast-
gelegd de volgende:

- _ -STATU?Bi -
Algemeen
Artfkel 1

. De vereniging is genaamd: SOS-Kwiek Sport en werd opgericht op achL-
ien september negentienhonderd vijfendertig
ij heeft haar zetel te 's-Gravenhage
. Ðe vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid
. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister, dat ge-

houden wordt bij de Ka¡ner van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenha-
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Àrtikel 2.
. De verenigi.ng is aangegaan voor onbepaalde tijd
. Het verenigingsjaar (boekjaar) Loopt van éán juli tot en met dertig
uni daaraanvolgend.

-DOEL
Artikel 3

1. Ðe vereniglng heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen
van de vo1leybal- en handbalsport in aI zijn verschijningsvornen, met
uÍtzondering van de beroepsvolleybal- en handbalsport.
. De verenlging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel
an het lidmaatschap van de Nederlandse Volleybalbond en het Neder-
ands Handbalverbond:
. deel te nenen aan de door deze beide genoemde sportorganisaties
eorganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden; - - -
. wedstrijden te doen houden; - -
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. evenementen op het gebied van de volleyba]- en handbalsport te or-
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ganlseren; - -
d. de nodlge acconodatie aan te brengen en 1n stand te houden,

--- --AFDELINGEII
Àrt1ke1 4

1. Door het bestuur kunnen op verzoek van een naar zljn oordeel vol.-
doende aantal Leden binnen de vereniging afdellngen worden gevormd in
het kader waarvan het (doen) beoefenen en bevorderen van bepaal.de tak-
ken van spel en sport- anders dan biJ wiJze van beroepsuitoefening -
wordt nagestreefd, met narne ook langs de weg van aansluiting van de
verenlging ten behoeve van de betrokken afdellng bÍj overkoepelende
organfsatles, teneinde aldus deel.nemfng mogerijk te maken van de tot
de betrokken afdeling behorende leden aan door de bedoelde organisa-
tles georganiseerde en goedgekeurde compet,ities, seriewedstrljden of
andere evenementen,
2, Àfdellngen zijn en bllJven van de vereniglng deeluitmakende aan
haar ondergeschÍkte onderdelen en bezitten geen rechtspersoonLijkheid.
3. Tot een afdeling behoren de leden van de vereniging die op hun ver-
zoek door het bestuur bi j de afdel.lng ziJn i.ngedeeld
4, Het bestuur bepaalt bij de fnstelling van een afdeling de organisa-
tle van de afdeling met inachtneming van het vo).gende:
de afdellng kent een afdelingsledenvergadering, waartoe alle tot die
afdelÍng behorende leden toegang hebben en ieder van de gewone 1eden
behorende tot die afdel.ing één stem uitbrengt, alsmede een afdel ings-
bestuur bestaande uit tenminste twee meerderjarige gewone leden van devereniging, dle op absoluut blndende voordracht van het bestuur door
de afdelingsledenver
ste drle jaar en di
schorst of ontslagen

gaderlng worden
e uitsluitend d

benoernd voor de tijd van ten hoog-

"-.t_ 1"r_ 
,_"rjï: kunnen worden 9e-

De afdelÍngsledenvergadering kan aan het bestuur voorstelLen doen met
betrekking tot de lnterne
haar organen.

organisatle en werkwijze van de afdeling en

Het bestuur legt de organfsatie van de afdellngen vast in een afde-llngsreglement, dat tevens bepa).ingen kan bevatten met betrekking tot
een te heffen contributie van de tot die afdeling behorende Leden.5. fndien de vereniglng ten behoeve van een afdeling is aangeslotenbiJ een overkoepelende organisatie en deze organisatie verlangt dat debetrokken afdelingsleden tevens IÍd zijn van die organisatie, is hetbestuur bevoegd de leden van de vereniglng die behoren tot die afde-1ing, aan te melden voor het lldmaatschap van die organi.satie.
Ingeval laatstbedoeld lidnaatschap door welke oorzaak ook ei.ndigt,
houdt het betrokken Lid op te behoren tot die afde-1ing. rngevaL die
organisatie verlangt dat ook de functionarissen van die afdeling Lid
worden van die organisati.e, is het bestuur bevoegd tevens hen als zo-danig aan te nelden of van hen te verlangen dat zij zlch aannelden.
6. Indien de vereniging ten behoeve van een afdeling is aangeslotenbfJ een overkoepelende organlsatie en de afdelingsleden Iid zijn vandlo organÍsatie, zijn de leden Jegens de verenÍging, naast de overigeverplichtingen die zíj hebben, tevens gehouden alle uit het lÍdmaat-
schap van dle organisatie voortvloeiende verplichtingen na te komen endlenen zfch te onthouden van het schaden van de belangen van die orga-nisatie. rn zodanig geval is het bepaalde in artikel 7 van overeen-
konstige toepassing op handelen van de betrokken afdelingsleden ÍnstrlJd met de statuten. reglenenten en besluiten van de betrokken or-
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ganlsatie alsmede ingeval van het schaden door hen van de belangen
van die organisatie.
7, Het bestuur kan aan afdelÍngen naast de eventuele e igen bljdlagen
van de afdelingsLeden ten behoeve van de afdelin g als bedoeld aan hetslot van l,1d 4 van dlt artikel, flnanciëIe bi jdragen toekennen voor de
af de1 lngsactivi te iten .

Indlen een goed functloneren van de afdeling zulks
van het bestuur gewenst maakt, verleenÈ het bestuur

naar
aan

het oordeel
een of meer
ten behoeveafderingsbestuurders voldoende voLmacht tot beheer van de

van die afdeling bestemde geldmiddelen en goederen.
uur kan tot wederopzegging een of meer van de hem krachtens

toekomende bevoegdheden delegeren aan organen van de afde-

uur kan te aIl.en tijde besluiten tot opheffing van afdelin-

8. Het best
dit artfkel
I Íng.
9. Het best
gen. rndien de vereniging ten behoeve van een afdeling Ís aangeslotenbÍj een organisatie a1s bedoeld in 1td S van dit, artik e1 neernt het zo-danig besluit niet dan nadat met die organisatie over leg is gepleegd,
met name ook inzake de besten¡ning van de geldmiddelen en goederen diede betrokken afdeling onder haar beheer had, lndien dfe organisatiezulks verlangt

LEDEN
Àrtikel 5.
1. Leden ziJn die na
stuur zlJn toegelaten

tuurliJke personen, die aIs zodanig door het be-

2. fngeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van debetrokkene alsnog door
lating worden besloten.
3. ÀIleen diegenen die
van de Nederlandse Vol
zijn. kunnen lid zijn

de eerstvolgende algemene vergaderlng tot toe_

voor de duur van hun 1idmaatschap ook lid zi jn
leybalbond enlof het Nederlands HandbaLverbondvan de vereniging. Het lidmaatscha p van deNederlandse VoI leybalb ond en,/of het Nederlands Handbalverbond is even-eens verpllcht voor diegenen die binnen de vereni ging een aI of nietbetaalde funktie bekLeden.

4. op voorstel van het bestuur kan de argemene vergadering een ridwegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereni,ging tot ur"_rid be_
noemen

VERPLTCHTTNGEN
Àrtikel 6

1. De lede
verplicht:

n dle tevens lid zijn van de Nederlandse Vo1).eybarbond zijn
a.
van
vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van
besl.uiten van één van haar organen,

de statuten en reglement,en van de verenigÍng,
het bestuur, de algemene vergadering of een

alsnede de besluiten
ander orgaan van de

de Nederlandse VolIeybalbond, de
al.smede de van toepassing zijndespelregels na te leven;

c. de belangen van de vereniging, de Nederlandse Vo]leybalbond en vande volleybalsport tn het algerneen niet te schaden
d. de overige verpltchtfngen, welke de vereni ging of de Nederlandse
Vol 1e
naats
vloei
2. De

ybalbond in naam van haar leden aangaat, of welke ui.t het.' Lid-
ch ap van de vereniging of van de Nederlands e Volì,eybalbond voort-€n, te aanvaarden en na te komen.
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leden die tevens rid zijn van het Nederlands Handbarverbond zijn
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verpl icht :

a. de statuten en reglementen van de verenlging, alsmede de besluiten
van het bestuur, de algenene vergaderlng of een ander orgaan van de
verenlging na te leven; - - -
b, de statuten en reglementen van het Nederlands Handbalverbond, de
besluiten ván'één van haar organen, alsmede de van toepassing zlJnde
spelregels na te leven;
c. de belangen van de verenl9lng, hef Nederlands Handbalverbond en van
de handbalsport in het algemeen niet te schaden;
d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of het Nederlands
Handbalverbond in naa¡n van haar leden aangaat, of welke uit het lid-
maatschap van de vereniging of van het Nederlands Handbalverbond
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen
3, tsehalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de
verenfging slechts verplichtingen aan de leden worden opge).egd na
voorafgaande toestemmi.ng van de algemene vergadering.

- - -STRÀFFE1.| -
Artikel 7

I.a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten
dat 1n strÍjd Ís met de statuten, reglenenten enlof besluiten van or-
ganen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging
worden geschaad.
b. Tevens za\ strafbaar ziJn zodanig handelen of nal.aten dat in strijd
1s met de spelregels, alsmede met de statuten, reglernenten enlof be-
sluiten van orgånen van de Nederlandse Volleyba1bond en/of het Neder-
Lands Handbalverbond of waardoor de belangen van de NederLandse Vol-
leybalbond en/of het Nederlands Handbalverbond in het algeneen worden
geschaad
2, Het bestuur is bevoegd om, íngeval van overtredingen a1s bedoeld in
het eersle lid, de volgende straffen op te leggen: - - -

. berisping;

. schorsing; en -
a
b
c
3

. royement.

. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van zes ¡naanden worden
opgelegd. Gedurende de periode dat een Iid geschorst is, kunnen de aan
het Lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in ernstige
¡¡ate in strijd met de statuten, reglementen enlof besluiten van orga-
nen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt dan weL na som¡natie naì.atig blijft zijn contributie te vol-
doen,
Nadat het, bestuur tot royenent heef,t besloten wordt het betrokken 1id
ten spoedigste door middel van een aangetekend schriJven van het be-
s1ult met opgave van de reden(en) in kennis gesteLd. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennlsgeving in beroep
te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het 1.1d geschorst. Het besluit van de algemene
vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenmj.nste twee/
derde van het aantal uitgebrachte sterunen.

- -GELDMIDDELEX.I
Àrtikel 8.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contr j.butle van de leden;
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b. ontvangsten uit wedstrljden; en - -
c. andere lnko¡nsten

-CONTRIBUTIE -
Àrtikel 9
1. De Leden ziJn JaarliJks gehouden tot het betalen van een contribu-tie, dÍe door de aÌgemene vergadering van tijd tot tijd za1 worden
vastgesteld, zrJ kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die
een verschillende btjdrage betalen
2, Ere-leden zljn vrijgesteì.d van het betalen van contributie
3. wanneer het Ìldmaatschap ln de loop van een verenigingsjaar ein-digt, blljft niettemin de contrj.butie voor het gehele jaar verschul-
digd.

À¡tike1 10.
Het bestuur is bevoegd o¡n aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan
trainingen deelnemen de noodzakelijk genaakte kosten van
verblijf te vergoeden, zulks afhankelijk van de tak vän

vervoer en
sport welke

Iandse Volley-
1en nornen en

zij beoefenen volgens eventueel Jaarlijks door de Neder
balbond of het Nederlands Handbalverbond vast tê stel
voorwaarden.

- - EINDE LIÐI.{ÀÀTSCHÀP -
Àrtikel. 1I.
]. Het lldmaatschap eindigt:
a. doo¡ de dood van het Lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging nãmens de vereniging; en - -
d. door royement, als bedoeld i.n artikel 7, lid 4.
2. opzegging nanens de vereniging geschiedt door het bestuur. opzeg-ging namens de vereniging kan geschieden !,ranneer een rid heeft opge-
houden aãn de in deze statuten vernelde vereisten voor het lid¡naat-
schap te vordoen, of b,anneer hÍj zijn verp].ichtingen Jegens de vereni-ging nieL nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet ge-
vergd kan worden het Iidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het, lldmaatschap door het lid of door de vereniging
kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met
lnachtneming van een opzeggÍngstermijn van vier vreken. Echter kan het
1j.d¡naat.schap onmidderlijk worden beëindigd indien van de vereni gÍng of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap t,e
laLen voortduren
4. Een lid kan blnnen een maand, nadat hem een besluit waarbi5 de ver-plichtingen van de leden zíjn vetzwaard is bekend gèworden of is mede-gedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijk
het besLuit ten zijnen opzichte uÍtslui.ten.

heid van

5. Een opzegging in striJd net het bepaalde in lid 3 doet het lidmaat-
schap eindlgen op het vroegst toege).aten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
6. Ingeval een Lld door de Néderlandse Volleyba1bond enlof door het
Nederlands Handbalverbond is geroyeerd, is het bestuur, na het onher-roepelljk worden van dit royenent, verplicht het Lidmaatschap van het
betreffende 1id met on¡nÍddelliJke lngang op te zeggen
De vorenbedoelde opzegging geschiedt niet indien het Iid weliswaar
door één van de voornoemde sportorganisatles is geroyeerd doch wet lidblijft van de andere genoemde sportorganfsatie,

H
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Het betrokken 11d kan alsdan echter niet meer deeluitmaken van die in
artlkel 4. bedoelde afdellng van de verenlglng die de belangen behar-
tigt van de tak van sport waar het royenent betrekking op heeft; - - -
een en ander conform het in artikel 4. lid 5 tweede zln bepaalde.

Artikel 12
1. De vereniglng kent naast leden ook begunstigers, -
2, Begunstigers zijn dÍe natuurlijke of rechtspersonen dle door het
bestuur zlJn toegelaten en die zich jegens de vereniging verp).lchten
om Jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun biJ of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4, De rechten en verplichtingen van begunstfgers kunnen te allen tÍjde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijk-
se bijdrage voor het Iopende vereniglngsJaar voor het geheel verschul-
digd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

-BESTUUR
Àrtlkel 13
1. Het bestuur bestaat uit tènmlnste drle ¡neerderjarige personen, te
weten een voorzitter/ een secretaris en een penningmeester, die door
de algemene vergadering uit de leden in funktie worden gekozen. Het
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door
tenmlnste drie leden
b. Àan een kandldaatstelling kan het bindend karakter u¡orden ontnomen
door een ¡net tenminste twee/derde van de uitgebrachte ste¡nmen genomen
besluit van de algemene vergadering.
3. fn zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het
nleuw verkozen bestuur in onderling overleg voor eIk bestuurslid diens
taak vast en doet hj.ervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij ¡nÍdde1s
een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan aIle Ieden.
4. Iedere bestuurder ls tegenover de vereniging gehouden tot een be-
hoorl.ljke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aan-
gelegenheid betreft die tot de we¡kkring van twee of meer bestuursle-
den behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij be-
wijst dat de tekortkoming niet aan hem te wiJten ls en dat hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen on de gevolgen daar-
van af te wenden
5. feder bestuursLid treedt uiterlijk drie Jaar na ziJn verkiezlng af
volgens een door het bestuur op te maken rooster
Àftredende bestuursleden zijn terstond herklesbaar. Wi.e in een tussen-
tijdse vakature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
6. De algemene vergadering kan een bestuursLid schorsen of ontslaan
lndien zfJ daartoe termen aanwezfg acht,
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten¡ninste
twee/derde van de uitgebrachte stem¡nen
Een schorsing dle niet blnnen.drie maanden gevoS.gd wordt door een be-
sluit tot ontslag, eindigt door het verloop van dÍe termijn.
7. Het bestuurslldmaatschap efndigt voorts: - - -
a. door het eindigen van het lldmaatschap; en -
b. door bedanken als bestuurslid.
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BESLUIT/ORMINC VÀN HET BESTUUR

Àrtike). I4
1.. Het door de voorzitter uitgesproken oordeeÌ dat het bestuur een be-slult heeft genomen, is beslissend
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen beslult¡ voorzover ge-
stemd werd over een nlet schrtftelijk vastge).egd voorstel
2. Wordt echter onmiddellijk nâ het uitspreken van het 1n het vorlge
Lid bedoelde oordeel de Juistheid daarvan betwlst, dan wordt het te
nemen besluit schr iftel i jk vastgelegd en vindt een nieuwe stemrningplaats, lndien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nleuwe sternnint
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelJ.jke sterunlng
3. Over elk voorstel wordt afzonderliJk en mondeling gestemd, tenziJ
de voorzltter of een bestuursLid anders \4ensen
4' Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
of een door het bestuur ôangewezen persoon notulen gemaakt, die op de
eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden
vastgesteld.

-VERTEGENWOORDICING
Àrtikel 15.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging
2, rndien het aantal bestuursleden beneden drle Ís gedaald, briJft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een a1-
genene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats
of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder ziJn verantwoordeLiJkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen ultvoeren door com¡nissies die door
het bestuur worden benoemd
4' Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algernene vergadering,
bevoegd tot het sl.uiten van overeenkonsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waar-
bij de verèniging zich als borg of hoofdelijk rnedeschuldenaar verbindt,
zlch voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelllng voor
een schul'd van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeu-
ring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergade-
r ing voor het besLui ten tot:
I. Onver¡ninderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelfn-
gen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vtjf
honderd gulden (t 500,00) te bovengaande; - -
rr.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruit of genot krij-
gen en geven van onroerende goederen; - -
b. het aangaan van overeenkonsten, waarbiJ aan de vereniging een bank-
krediet wordt verleend; - -
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter Ieen opnemen
vðn gelden, waaronder niet 1s begrepen het gebrulk ¡naken van een aan
de vereniglng verleend bankkredlet; - -
d. het aangaan van dadlngen;
e. het optreden fn rechte, waaronder begrepen het voeren van arbl,trale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
¡naatregelen en van het nemen van die rechtsnaatregeì.en, d1e geen ult-
stel kunnen lijdeni en - -
f. het slulten en wiJzígen van arbeidsovereenkonsten.

i'
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Op het ontbreken van deze
beroep worden gedaan

goedkeuring kan door en tegen derden geen

6. Onvermlnderd het in de laatste volzin van Iid 4 bepaaLde wordt de
verenfglng in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetziJ door de voorzitter; en
c. hetziJ door twee andere bestuursleden,
7, Het bestuur is verpllcht o¡n de verenl9lng, het bepaalde in de leden
I tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen
inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in
heL derde lid van artikel I genoemde Kamer van Koophandel en FabrÍe-
ken.

- REKM'IING EN VERANTWOORDING . -
Àrtikel 16
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te aLlen tijde haar rech-
ten en verplichtÍngen kunnen worden gekend
2, Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergade-
ring - binnen zes maanden na afl.oop van het verenigi.ngsjaar op een
algemene vergadering zfjn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staaL van baten en lasten, rekening en verant-
woording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij ge-
breke daarvan kan, na verLoop van de termijn, ieder lid deze rekening
en verantwoordlng in rechte van het bestuur vorderen
3.a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kasco¡n¡nissie, be-
staande uit drle leden en twee plaatsvervangende 1eden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aanslui-
tend sLechts éénmaaL herkÍesbaar,
c. De kascom¡nissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be-
stuur en brengt aan de algemene vergadering vers).ag van haar bevindin-
gen ult.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis. dan Xah de commissie zich voor rekening van de
vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplj.cht
aan de com$missie alle door haar gewenste inlichtingen te ve¡schaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden der vereniging te geven.
5. De opdracht aan de co¡n¡nissÍe kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een
andere com¡nissle.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en
derde Iid, tlen jaar lang te bewaren. -

Artikel 17.
1, Àan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdhe-
den toe, die niel door de wet of de statuten aan het bestuur zijn op-
gedragen
. JaarlfJks zal- uiterlijk zes maanden na afLoop van het verenigings-
aar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden

2
j
3 . De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
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a' Vaststelling van de nolu1en van de vorrge argemene vergadering.b. ,Iaarversl,ag van de secretaris.
c. Jaarverslag van de penningneester.
d. Verslag van de kascommfssie.'e. Vaststelllng van de begroting,
t. VaststeLlÍng van de contributies
g. Verkiezing bestuursleden
h. Verkiezlng Leden van de kascorn¡ni ss ie.
1. Rondvraag
4, Àndere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwi,jls het be_stuur dit wenseltjk oordeelt.
5' De algenene vergaderrngen worden bijeengeroepen door het bestuur,met inachtneming van een termijn van ten¡ninste veertlen dagenDe bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of nriddels een aan alleleden te zenden schriftelijke kennisgeving, zur.ks onder guii:xtrjdigeverrnelding van de agenda
6' Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zo-danlg aantal ìeden a1s bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiendegedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algenenevergadering op een terrnijn van nier langer ¿an vier wekenrndlen aên het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegevenkunnen de verzoekers zelf tot die bijeenro-eping overgaan door oproe_plng overeenkonstig het bepaalde in nlt vorrge r.id of door het plaat-sen van een advertentie in ten¡ninste één, ter plaatse waar de vereni_gÍng gevestigd is, veelgelezen dagblad.

TOEGANG E}.{ BESTUITVORMINC ALCEMENE VERGÀDERING - -ðrti\el 18. : : _1. À1re leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebbendaarln ieder één stem
2' reder ]id is bevoegd ziJn ste¡n te doen uitbrengen door een schrif-telijk gemachtigd ander rid, dat echter in totaal niet meer dan tweestemmen kan uitbrengen
3. Een lid heeft geen sternrecht over zaken, die hem, dlens echtgenootof een van zljn bloed- of aanverwanten in de rechte liJn betreffen.4. Een éénsternmig besruit, van aÌre ]eden, ook ar zi. jn deze niet in eenvergadering bijeen, heeft, mits ¡net voorkennis van het bestuur geno-rnen, dezelfde kracht als een besluit van de a).gemene vergaderlng. Eendergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend rn het notu_lenregister, terwijl er melding van wordt gernaakt tijdens de eerstvol-gende algernene vergaderlng. - - :5. Stemming over zaken geschiec!t mondelj.ng, over personen schrifte_lijk. Het aannemen van voorstellen bij acãIamatie rs mogeri5k, mitsdlt geschiedt op voorstel. van de voorzitter
6' over alle voorstel'Ien betreffende zaken wordt, voorzover de statu-ten niet anders bepalen, besl,ist biJ ¡neerderheid der uitfebrachte
stem¡nen ' Bi J het staken van de sternmen wordt het voorstel g-eacht teziJn verworpen
7, rndien bij een stemrning over personen bij de eerste stemming nie_¡nand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stenmen heeft verkre-9eñ, vindf herstemrning plaats over de pursonãn, dle de meeste of zonodfg, de ¡neeste en op één na de meeste ctem¡nen op zich hebben vere-nlgd' BIJ hersteruning besllst het grootste stem¡nenaantal. Indien biJde herstemrnlng de stem¡nen staken, beslist hEt lot.
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a
b
c

À1s ongeldlge stemrnen worden aangemerkt stembilJetten dle:blanko zijn;
ziJn ondertekend;
onleesbaar ziJn;

d. een persoon niet duidellJk aanwiJzen;
e. de naam bevatten van een persoon die nlet
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan ég. meer bevatten dan een duidelijke aanwijz
bedoeld
9.a. Een ter vergadering door de voorzitter
een besluit is genomen, 1s bes).issend.
Wanneer een voorstel niet schriftelijk
over de inhoud van het genomen besluit
b. Indien echter onmi,dde1l l jk na het
Juistheid daarvan wordt betwist, dan
schriftel.iJk vastgelegd en vÍndt een n
de meerderheid der vergadering of indi
nlet hoofde).ijk of schriftelijk geschi

verkiesbaar is;
én naam bevatten; en - - -ing van de persoon die is

uitgesproken oordeel, dat

n-

is vastgelegd, is diens oordeel
eveneens beslissend.
uitspreken van dit oordeel de

wordt het te nenen besluit
ieuwe stemrning plaats, wanneer
en de oorspronkelijke stem¡ni n9
edde, een stemgerechtigde aawezige dit verlangt, Door deze nieuwe sternrning vervallen de rechtsge_voLgen van de oorspronkelÍ jke stemrning

Artlkel 19.
1. De algemene vergaderingen wo
bestuur of zijn plaatsvervanger,

rden geleld door de voorzitter van het
Ontbreken de voorzitter en zi Jn plaatsvervanger dan treedt een anderdoor het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter opWordt ook op deze wij ze niet in het voorzitterschap voorzien, danvoorziet de vergadering daarin zelve
2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering wordtaris of een door het bestuur aangewezen persoon nonotulen worden fn het cluborgaan gepubliceerd of opter kennis van de leden gebracht en dienen door de
gemene vergadering te worden vastgesteld.

STÀTUTENWIJZTGINGArtikel 20

en door de sekre-
tulen gernaakt. De
een andere wijze

eer stvo).gende a1-

1. Ðe
algem
aldaa
voor
dagen

statuten kunnen srechts worden sewijzigd door een besruit van deene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling datr.wijziging van de stat,uten zal- worden voor gesteId. De termijnoproep i.ng tot een zodanige vergader ing moet tenminste veertienbedragen.
2 Zíj, die de oproeping tot de algernene ver gadering ter behandelingvan een voorste] tot statutenwijzigi ng hebben gedaan, moeten tenminsteveertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstelwaarin de voorgedragen wi jziging woordelj.jk is opgenonen, op een daar-toe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop vande dag, waarop de vergader ing wordt gehouden. Bovendien wordt de voor-gestelde wiJzi,ging tenmins te vee¡tÍen dagen voor de vergad ering in hetcluborgaan gepubllceerd en/of een afschrift hiervan aan a1le ledentoegezonden
3.
de
de
de
bre

Een beslult tot statutenwiJziging behoeft tenninste twee/derde vanuitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/der-van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, rndien geen twee /det-van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt bÍnnen vierken daarna een tweede vergadering bijeeng"io"p.n en gehouden waarin

j"

l:'
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over het voorstel zoals dat in de vorfge vergadering aan de orde isgeweest, ongeacht het aanta] aanwezlge of vertegen-wooraigãe reden,een besl'uit kan worden genomen. mits met ¡neerderheld van-tenmlnstetwee/derde vån de uitgebrachte stem¡nen4, Het in de reden I tot en met,3 bepaarde is niet van toepassing ln_dfen op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoor-dfgd zijn en het besluit tot sbatutenwijziging met algemene stenrnenwordt aangenomen.
5' Een statutenwrjzlging treedt niet in werking dan nadat hiervan eennotariëIe akte is opgemaakt. vân dit tijdstip wordt nededeltng gedaanin het cluborgaan.
redere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte
:":':n:'
r¿!r,-^r 

_ oNTBINDING EN VEREFFENING
fr¡. L¡r\gt ¿I.
1]iãæ;iging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluitvan de .a1gpmene vergadering, genomen rnet tenminste twee/derde van hetaantal uitgebrachte stem¡nen in een vergaderlng, waarin tenminste drie/vi.erde van de leden aanwezig of vertegenwoordigO is.2, rndien het verei,ste aantai Ieoen nr.t ter vergadering aanwezig ofvertegenwoordigd is, kan op een voÌgende te houden algemene vergade_ring a)'snog, ongeacht het op deze vãrgadering aanwezige of vertegen_woordigde aantal leden, met een meerderheid van twee,/de¡de van de uit_gebrachte stemrnen tot ontbi.nding worden besl.oten3' Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede Ìid van dit artiketbedoerde vergaderingen moet worden neegedeeld, dat ter vergadering zalworcen voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproe_ping tot zodanige vergaderingen moet tenminste vee¡tien dagen bedra-gen.
4, rndien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars ziJn aan_gewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur5. Een eventueeÌ batig saldo za1 niet vervarlen aan degenen die tentijde van het besluit tot ontbinding Iid waren, doch aan een arsdandoor de algemene vergadering aan te wijzen instelLing, welke zlch tendoeÌ sLeIt de )-ichametijke opvoeding van het Nederlandse volk te be-vorder en
6' Na de ontblnding blljft de vereniging voortbestaan voorzover dittot vereffening van haar verlnogen nodig is. Gedurende de vereffeningbliJven de bepalingen van de statuten ãn reglementen voorzover ¡noge-lijk van kracht. In stukken en aankondigingln die van de. vereniginguitgaan, moeten aan haar naa,r worden toejeroegd de.woorden ,,in Iiqui_dat1e".

-HUISHOUDELIJK R ECLEMENT -Àrtikel 22
I. De algemene vergadering kan een
1en.
2. Wijziging van het huishoudelijk
slult van de algemene vergadering.
3. Het huishoudell jk reg).ement ,nag n
waar die geen dwingend recht bevat,
De comparante ls miJ, notarls, beken

huishoudelijk reglement vaststel_

reglenent kan geschieden bfJ be_

Waarvan akte , in nlnuut 1s verleden
d.
te Waterlngen, op de datum ln het

iet in striJd ziJn met de rvet, ook
noch net de statuten.

hoofd dezer akte vermeld.-
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Na zakellJke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante,
heeft de conparante ve¡klaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennlsgenomen en op vo).ledige voorlezing daarvan geen priJs te
stel.len . -
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en
¡nlJ, notarls, ondertekend
Getekend: E. IJsseIing - Th.J. Franke
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