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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Zaaknummer: 34633/SP-mg 

Vandaag, acht en twintig augustus tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Simon 

Wijtzes Rietema Polman, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Guido -

Pieter Nikolai van der Brug, notaris te Amersfoort: ------------

de heer Drs Gerald Eduard ZWIGGELAAR, wonende Vermeerstraat 90, 3817 DH -

Amersfoort, geboren te Hoogeveen op vier oktober negentienhonderd drieënzestig, -

houder van rijbewijs nummer 4664009608, uitgegeven te Amersfoort op dertien april -

tweeduizend tien, gehuwd,---------------------

handelend als bestuurder van de vereniging: Roeivereniging Hemus, gevestigd te -

Amersfoort, kantoorhoudende te Bernard de Roijstraat 11,3813 TE Amersfoort, -

ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 40507518, hierna te noemen: 'de -

Vereniging' en als zodanig bevoegd op grond van artikel 19 lid 5 van de statuten van -

de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ------

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende --

verklaard: --------------------------

INLEIDING---------------------

1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op vier en twintig april 

negentienhonderd negentig verleden voor mr. R.J.P. van Kessel, destijds notaris te 

Amersfoort. ------------------------

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op -

elf mei tweeduizend een verleden voor mr. HA de Wit, notaris te Amersfoort. --

3. Op vier juni tweeduizend veertien heeft de algemene vergadering van de --

Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen.------

Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.-----

STATUTENWUZIGING-----------------

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luidt lid 8 van artikel 6 van de statuten 
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SLOT---------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.--------------

Deze akte is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. --

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen 

prijs te stellen.--------------------------

Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, 

notaris,ondertekend.------------------------
/ ," "'I. 
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Volgt ondertekening. 

VOOR AFSCHRIFT: 



Doorlopende tekst van de statuten van vereniging Roeivereniging Hemus. 
waarin de statutenwijziging van 28 augustus 2015 is opgenomen verleden voor mr. 
Simon Wijtzes Rietema Polman, als waarnemer van mr. Guido Pieter Nikolai van der 
Brug, notaris te Amersfoort 

Naa m, zetel en ree hts bev oegd h ei d -----------------------------------------------------------------------
Arti kei 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: "Roeivereniging HEMUS" , hierna te noemen: de -------------

vereniging. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort .. ------------------------------------------------------

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. -------------------d---------~;~~:d---K--------
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister dat gehou en wor IJ e amer ----

van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort. -------------------------------------------------------------
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Ou u r --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A rt i kei 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------------------------------------------
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan een kalenderjaar. ------------------------------------
3. De vereniging is opgericht op twee april negentienhonderd negentig te Amersfoort.-------
Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A rti kei 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het doel van de vereniging is het beoefenen van de roeisport in het algemeen en het doen 

beoefenen van de roeisport door de in artikel 5 bedoelde personen in het bijzonder. ---------
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------------------------------------

a. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (hierna te noemen: "KNRB");------
b. deel te nemen aan roeiwedstrijden en roeitochten; -----------------------------------------
c. zelf wedstrijden en toertochten op het gebied van de roeisport of andere vormen-----

daarvan te organiseren; -----------~-----------------------------------------------------------
d. de oefening van de leden te verzorgen; --------------------------------------------------------
e. het verwerven en in stand houden van de benodigde accommodatie; -------------------
f. het verwerven en in stand houden van roeimaterieel; ------------------------------------
g. het organiseren van activiteiten teneinde de band van de leden onderling en met de-

veren ig ing te sti muleren ; -------------------------------------------------------------------------
h. alle andere wettige middelen. ----------------------------------------------------------------

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. ----------------------------------------
Veren i gin 9 kleu ren ----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De kleuren der vereniging zijn rood en wit. -------------------------------------------------------------
2. Het roeitenue bestaat uit een zwarte broek en een wit shirt (met lange of korte mouw) --

met op borsthoogte een tien (10) centimeter brede horizontale rode band die doorloopt
over de rugzijde van het shirt. -----------------------------------------------------------------------------

3. De leden die deelnemen aan wedstrijden, zowel regionaal, landelijk als internationaal, -
zijn verplicht om bij deze wedstrijden het tenue als genoemd in artikel 4 lid 2 te dragen.-

4. Het blad is witgeschilderd met daarop een lang rood kruis. De vlag van de vereniging --
bestaat uit een egaal rechthoekig wit vlak met zijden die zich verhouden als 2:3, ---------
respectievelijk verticaal en horizontaal, met daarop door het midden een horizontale en
verticale rode band over de volle lengte van de vlag, vormend een kruis. ---------------------

Lede n en do nateu rs ------------------------------------------------------------------------.::--------------------
Arti kei 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap dient schriftelijk ondertekend bij de 

secretaris te worden ingediend op een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. Het -----
verzoek dient te bevatten de familienaam, voorn(a)am(en),geboortedatum, het-----------
geslacht, het aantal jaren roeiervaring alsmede het woonadres. ---------------------------------

2. De vereniging kent gewone leden, proefleden, jeugdleden, leden van verdienste, --------
erelede n, oud led en en donateu rs. ----------------------------------------------------------------------

3. Gewone leden zijn die natuurlijke personen die op hun verzoek door het bestuur als lid zijn 
toegelaten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Proefleden zijn die natuurlijke personen die, in afwachting van hun definitieve toelating als
gewoon lid, gedurende een in het Huishoudelijk Reglement te bepalen aantal maanden --
aan de verenigingsactiviteiten kunnen deelnemen. Het proeflidmaatschap staat open -----
voor diegenen die nog niet eerder de roeisport hebben beoefend. Het-----------------------
proeflidmaatschap staat niet open voor aspirant-leden die al over roeiervaring -------------
besch i kk en. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die een bepaalde leeftijd nog niet hebben bereikt.
De minimumleeftijd voor het verkrijgen van het lidmaatschap bedraagt twaalf (12) jaar.-
Het jeugdlidmaatschap eindigt bij aanvang van het kalenderjaar waarin het lid de leeftijd 
van negentien (19) jaar bereikt. Hierna geldt het gewone lidmaatschap. Omzetting--------
gebeu rt autom atisch. ----------------------------------------------------------------------------------------

6. Leden van verdienste zijn leden die zich op een bepaalde wijze verdienstelijk hebben --
gemaakt voor de vereniging. Zij worden op voorstel van het bestuur aan de Algemene-
Ledenvergadering (hierna te noemen: "ALV") voorgedragen. De ALV stemt over dit -----
voorstel volgens de regels in artikel 18. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten
en plichten als gewone leden. -----------------------------------------------------------------------------

7. Ereleden zijn leden of andere natuurlijke personen die zich op buitengewone wijze ------
gedurende meerdere jaren hebben ingezet voor de vereniging en daarbij hun -------------
persoonlijk stempel op de vereniging hebben gedrukt. Zij worden op voorstel van het ---
bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgedragen. De ALV stemt vervolgens-
over dit voorstel volgens de hierna in artikel 18 vermelde regels. Ereleden zijn ------------
vrijgesteld van het betalen van contributie. -------------------------------------------------------------

8. Oud leden zijn natuurlijke personen die hun gewone lidmaatschap hebben opgezegd en 
door middel van het oud lidmaatschap aan de vereniging verbonden wensen te blijven.
Oud leden hebben het recht om eenmaal per jaar van het materiaal van de vereniging -
gebruik te maken en om deel te nemen aan activiteiten ten behoeve van oud leden. -----

9. Donateurs zijn geen lid van de vereniging en schenken naar eigen goeddunken de------
vereniging jaarlijks een bedrag dat minimaal overeenkomt met de kosten van het door-
hen te ontvangen ve re n ig i ng so rg aan. --------------------------------------------------------------------

10. Personen, die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, ----
dan wel het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden ----------
toegelaten. ----------------------------------------------------------------------------------------------

11. Personen die de zwemkunst niet machtig zijn en personen die door het hebben van een --
bepaalde aandoening, ziekte of handicap voor zichzelf of voor andere roeiers bij het ------
beoefenen van de roeisport een gevaar kunnen vormen kunnen niet als lid van de----------
veren ig i ng worden toegelaten. -----------------------------------------------------------------------------

12. In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de-----------
eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met ---------
inachtneming van het in het vierde lid bepaalde. -------------------------------------------------------

13. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn -----------
opgenomen. --------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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Rechten en verplichtingen ---------------------------------------------
Artikel 6-----------------------------------------------------------------------
1. De leden hebben het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging --

gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te
maken reglementen, besluiten en gebruiken en onder de voorwaarden die door het-
bestuur zijn of zullen worden vastgesteld. ------------

2. De vereniging kan, voorzover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve-
van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve
van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid -
het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.------

3. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, -
ten laste van de leden verplichtingen aangaan. ------------

4. Voor zover van toepassing gelden de in het tweede en derde lid bedoelde rechten en-
verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens de vereniging. 

5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in de voorgaande drie leden --
bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur. -------

6. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of 
van een ander orgaan verplichtingen -al dan niet van financiële aard- aan de leden--
opleggen.--·---------

. 7.- De leden zijn verplicht zich te houden aan de algemeen geldende omgangsvormen en
fatsoensregels en voorts zijn de leden verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging 
te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.------

8. De leden zijn voorts verplicht. 

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de -

organen, als bedoeld in artikel 75 lid 7, na te leven;---------

b. de statuten en reglementen van de KNRB, de besluiten van zijn organen,-

alsmede de door de bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te

leven;-------------~-----------

c. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het

tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), zoals die -

thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden

en daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om indien vereist aan

de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen;-----

d. in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of

het tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud-

volledig de toepasselijkheid op hen van het Dopingreglement en/of de --

tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in ofvanwege de statuten van 

deKNRateaanvaarden,-------------------

e. de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan-

hen worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te 

aanvaarden en te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen zijn voor-

ontzetting uit het lidmaatschap;---------------

f. de belangen van de vereniging en van de KNRB niet te schoden;-----

g. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen die de KNRB in naam 

van de vereniging aangaat, voor zover loatstbedoelde verplichtingen betrekking 

t.~""on nn ril' If'den van de vereniging .. --------------Straffen ----------------_________________________________________________ _ 
Artikel 7 ---------------____________________________________________ _ 

1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met ___ _ 
de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of-
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. _____________________ _ 

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de ___ _ 
wedstrijdbepalingen alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van-------
organen van de bond of waardoor de belangen van de. bond dan wel de roeisport in __ 
het algemeen worden geschaad. ___________________________________________________ _ 

2. Indien de af~emene ledenvergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt
de behandel!ng van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in dat reglement. 

3. Het bestuur IS bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het tuchtreglement een __ _ 
ander orgaan daartoe aanwijst. _____________________________________________________ _ 
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4. In geval van een overtreding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kunnen de--------
volg ende straffen worden opgelegd: ----------------------------------------------------------------------
- be ris pin g; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- werkzaamheden ten nutte van de vereniging; -------------------------------------------------
- boete tot een bij Huishoudelijk Reglement bepaald maximum; -----------------------------
- sch 0 rs i n g; -------------------------------------------------------------------------------------------------
- royement (ontzetti ng u it het lid maatscha p). -------------------------------------------------------

5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van zes maanden worden opgelegd, welke 
- periode door het bestuur met maximaal zes maanden kan worden verlengd. Gedurende 

de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten 
niet worden uitgeoefend met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. -------------

6. Een besluit tot schorsing of tot verlenging van de schorsing dient door het bestuur-------
schriftelijk met opgaaf van reden aan het te schorsen of geschorste lid te worden ---------
ken baar gem aa kt. ---------------------------------------------------------------------------------------------

7. a. Royement 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. -------------------------------------------------------------------------------------------

b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig -----
mogelijk d.m.v. een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van---
het besl u it in k enn is gesteld. --------------------------------------------------------------------------

8. a. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan het betrokken lid
binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep -
gaan bij de AL V. Gedurende deze beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
ges ch 0 rst. --------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Van de overige door het bestuur opgelegde straffen staat geen beroep open. ---------
c. Van het begin en het einde van een schorsing wordt mededeling gedaan in het -------

veren ig i ngsorgaa n. ---------------------------------------------------------------------------------------
Eind e va n h et I i d maatsc h ap ----------------------------------------------------------------------------------
A rti keI 8 ----------------:..-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lid maatschap ei nd igt: ------------------------------------------------------------------------------------

a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; -------------------
b. doo r opzegg i ng door h et lid; ----------------------------------------------------------------------------
c. door opzegging door de vereniging; -----------------------------------------------------------------
d. door (royement) ontzetting als bedoeld in artikel 7 lid 7. ---------------------------------------

2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. --------------------
b. Royement geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement anders is ----------

be p aa ld. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden -

aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten -
worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, ----
alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid-------
maatschap te laten voortduren, in welke gevallen de opzegging met onmiddellijke ------.-
i ng a n g ges c h i edt. ----------------------------------------------------------------------------------------------

4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel--------
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be p aa I de. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
< , b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: --------------

- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten ---------
voort d u re n; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of ----------
verplichtingen verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld, in welk----
geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot --
opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden -------
gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig staan omschreven, wijziging van --------
geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen. -------------------------------

5. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden aan 
de secretaris tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een ---
opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet---
niet van toepassing --------------------------------------------------------------------------------------

b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen --
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. -

In ko msten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 9---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------------------

a. contri buties van de leden; -------------------------------------------------------------------------
b. wachtlijst- en inschrijfgelden nieuwe leden; --------------..,..------------------------------------
c. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; ---------------------------------------------------
d. sponsoring, fondswerving en roeiprogramma's; -----------------------------------------------
e. subsidies, giften en andere inkomsten. ----------------------------------------------------------------

2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de ----------
algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe-
in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. --------------------

3. Diegene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van ----------
contri butie. ----------------------------------------------------------------------------------------

4. In het Huishoudelijk Reglement kan worden bepaald dat bij de aanvang van het -------------
lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd is. -----------------------

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de ------
contributie voor het gehele jaar verschuldigd. ------------------------------------------------------Het bestu u r __________________________________________________________________________________________________________ _ 

A rti kei 1 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene ----

ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt---------
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien---------
ste mg e rechtigd e led en . ---------------------------------------------------------------------------------------

3. a. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt onder aanwijzing van de functie, -----
welke zij in het bestuur zullen gaan bekleden. ----------------------------------------------------

b. De AL V kan het bestuur toestemming verlenen de functies van de zittende------------
bestu u rs!ed en te wiss e I en. -----------------------------------------------------------------------------
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c. Te allen tijde dienen binnen het bestuur de functies van voorzitter, secretaris en-----
penningmeester vervuld te zijn; desnoods tijdelijk bij waarneming door andere --------
bestu u rs led en. ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van 
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring---
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest 
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wentelen. ---------------------

5. leder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden 
dienen minimaal drie maanden voor het aflopen van hun bestuurstermijn aan te geven of -
ze beschikbaar zijn voor een volgende bestuursperiode. Aftredende bestuursleden zijn ---
terstond herkiesbaar. ---------------------------------------------------------------------------------

6. Aftredende bestuursleden die een volle periode als bestuurslid hebben gefunctioneerd-----
kunnen door de AL V ook voor een periode van één jaar worden herbenoemd, doch echter 
niet meer dan twee keer. -----------------------------------------------------------------------------

7. Bestuursleden mogen maximaal twee (2) volle perioden zitting hebben in het bestuur:-----
aansluitende herverkiezing of verlenging door herbenoeming is niet mogelijk.---------------

8. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond en nemen op het -----
rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. --------------------------------------------

9. a. De ALV kan op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde------
leden een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan, indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid ------
vereist van tenminste twee derden 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. ------------------------------------------------------------

b. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de------------
schors i ng als best u u rs I id. -----------------------------------.:-------------------------------------------

10. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: --------------------------------------------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap; -----------------------------------------------~-------------
b. door het nemen van ontslag, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn --

van tenminste drie maanden. ----------------------------------------------------------------------
8estu u rs bevoegd h e id -------------------------------------------------------------------------------------------
A rti kei 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen--

va n de ve ren Ig I ng. ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 10 lid 1 genoemde aantal personen

is gedaald, blijft het bestuur volledig bevoegd en wordt de opengevallen functie door een--
door het bestuur aangewezen medebestuurslid waargenomen. Het bestuur is verplicht zo -
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarop in de vervulling ---
van de open plaats of de open plaatsen wordt voorzien. ---------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. ------------------------------------------

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn ------
taken te laten uitvoeren door: -----------------------------------------------------------------------------------
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a. permanente commissies; ----------------------------------------------------------------------
b. commissies met een bijzondere opdracht; -------------------------------------------------------
c. personen met een bijzondere opdracht. ----------------------------'--------------------------

5. Commissies als bedoeld in het voorgaande lid worden op aanbeveling van het bestuur-----
door de ALV ingesteld. De leden van de commissies en personen met een bijzondere------
opdracht worden door het bestuur geïnstalleerd. Het bestuur maakt hun namen bekend ---
aan de ALV. Deze bepaling geldt niet voor de in de artikel 141id 3 genoemde -----------------
kascommissie. --------------------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur is bevoegd werknemers, waaronder een bootsman en zijn plaatsvervanger, 
aan te stellen, te schorsen en te ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden te bepalen. --------

7. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de AL V, bevoegd: --------------------------
a. te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of-

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij -
de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander ------
verbindt; --------------------------------------------------------------------------------------------------

b. overeenkomsten aan te gaan, waaruit voor de vereniging verplichtingen kunnen -----
ontstaan van meer dan een bij het Huishoudelijk Reglement vast te leggen bedrag ---
en/of waardoor de vereniging langer dan een bij het Huishoudelijk Reglement vast te
stellen tijdsduur zal zijn gebonden. -----------------------------------------------------------

8. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de AL V niet bevoegd beslissingen 
te nemen, waarvan de financiële verplichtingen de voor dat kalenderjaar vastgestelde--
begroting in totaal met meer dan een bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld ------------
perce ntag e oversch rijden. ----------------------------------------------------------------------------------

De bes tu u rsverga de ri ng ---------------------------------------------------------------------------------------
A rti kei 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur maandelijks.----------------------------
2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid ---

zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze ---------
besl uitvorm i ng dee I ne men. ----------------------------------------------------------------------------------

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 de vergadering genomen besluiten betreft, de meerderheid van de in functie
zijnde bestuursleden aanwezig is en in ieder geval het bestuurslid aanwezig is bij-
wiens specifieke taak het betreffende onderwerp behoort. ----------------------------------

b. 81 anco stem men zij nongeldig. --------------------------------------------------------------------
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij een van de --------------

bestuursleden anders wenst. -------------------------------------------------------------------------------
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 besluit, 
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. ---------------

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

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het ------
bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van --
het bestuur door het bestuur dienen te worden vastgesteld. ---------------------------------------

7. In een reglement als bedoeld in artikel 21 kunnen nadere regels met betrekking tot de-------
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.------------------

Verteg enwoord ig i n 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 13 ------------------:.------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders --------------

voortvloeit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter ---

tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, of, bij afwezigheid van 
de voorzitter door de secretaris en de penningmeester tezamen. ----------------------------

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond --
waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te 
vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------

3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden --
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--------
veren ig i ng word en ing eroepen. --------------------------------------------------------------------

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot -
vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 11 lid 7 bedoelde ----
hand el i ng en. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Bestuursleden aan wie hetzij krachtens deze statuten of op grond van een volmacht ----
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan 
nadat hiertoe tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de-
betreffende rechts hand el i ng is besloten. ----------------------------------------------------------------

5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de sportbond vertegenwoordigd door een 
daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering --
namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen. -------------------------

Reke n i ng en v era n twoord i n 9 ----------------------------------------------------------------------------------
A rt i kei 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is verplicht omtrent de vermogenstoestand van de vereniging zodanige---------

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen--
worden gekend. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur brengt binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar - behoudens --------
verlenging van deze termijn door de AL V - op de voorjaarsvergadering een verslag uit over 
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt rekening en ------
verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde bestuur. --------------------

3. a. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één----------
plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. -----------------------
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b. De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden
volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.--

c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt in--
de voorjaarsvergadering verslag van haar bevindingen uit. -----------------------------------

4. a. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te--
verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en -----------
bescheiden van de vereniging te geven. ---------------------------------------------------

b. De kascommissie kan zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen 
bijstaan. Hiervoor is de goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist. -------

5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de AL V worden herroepen, doch 
slechts door de verkiezing van een andere kascommissie. --------------------------------------

6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en-
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voor zover die uit de-
jaarstukken blijken. ---------------------------------------------------------------------------------------

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als genoemd in het eerste en tweede lid tien jaar ----
I ang te bewaren. --------------------------------------------------------------------------------------

Besluiten van organen van de vereniging ----------------------------------------------------------------
Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de AL V, alsmede al die commissies en personen 
die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast met een nader-------
omschreven taak en aan wie daarbij door de AL V beslissingsbevoegdheid is toegekend. -------
De AI gemene Led e n ve rgad eri ng -----.,-----------------------------------------------------------------------
A rti kei 16 -------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aan de AL V komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door --

de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. ---------------------------------
2. a. Jaarlijks worden ten minste twee algemene ledenvergaderingen gehouden: een---------

voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. --------------------------------------------
b. De voorjaarsvergadering wordt gehouden tussen één februari en dertig mei; de -------

najaarsvergadering wordt gehouden tussen vijftien oktober en vijftien december.---------
3. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit -----------

wenselijk oordeelt. ----------------------------------------------------------------------------------------
4. In de maanden juli en augustus worden, behoudens dringende omstandigheden, zulks-

ter beoordeling aan het bestuur, geen algemene ledenvergaderingen gehouden. ----------
5. De algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen, met ------------

inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, de dag van de oproeping en de --
dag van de vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt door een -----------
mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke ---
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.-------------------------------

6. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden --
ais bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een ------
algemene ledenvergadering, met een maximum van vijfentwintig, verplicht tot het-------
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan-
vier weken na indiening van het verzoek. ---------------------------------------------~---------------
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b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de -
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het-----
bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één,-
ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers -----
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering 
en het opstellen van de notulen. ----------------------------------------------------------------------

7. a. De agenda van de voo~aarsvergadering bevat tenminste de volgende punten:---------
- de bespreking en de goedkeuring door de AL V van de notulen van de vorige ------

algemene ledenvergaderi ng; ---------------------------------------------------------------
het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen kalendeQaar; -----------------------

- de rekening en verantwoording van het bestuur over zijn in het afgelopen ----------
kalend er jaar gevoerde bestuu r; ----------------------------------------------------------

- het verslag van de kascommissie; ------------------------------------------------------
_ de decharge van de aftredende bestuursleden en kascommissieleden; _____________ _ 
- de verkiezing en installatie van de nieuw aan te treden bestuursleden;--------------
- de benoeming van de nieuwe kascommissieleden;-------------------------------------
- rondvraag. -----------------------------------------------------------------------------------

b. De agenda van de najaarsvergadering, hetzij van de voo~aarsvergadering, hetzij van -- . 
beide, bevat in elk geval de presentatie van de nieuwe begroting. -----------------------

c. De agenda van elke andere te houden algemene ledenvergadering bevat ten minste-
de bespreking en de goedkeuring door de ALV van de notulen van de vorige-----------
algemene ledenvergadering alsmede een rondvraag. -----------------------------------------

d. Indien op een algemene ledenvergadering vacatures binnen het bestuur vervuld ----
dienen te worden, maakt het bestuur hiervan melding met inachtneming van een----
termijn van minimaal tien dagen voorafgaand aan de vergadering, de dag van -------
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. --------------------------------

e. Het bestuur maakt, met inachtneming van de in lid d bedoelde termijn, de namen --
bekend van de door het bestuur voorgedragen kandidaten voor de funètie van -------
best u u rs I id en I id va n de kascom missie. -----------------------------------------------------------

f. De namen en voorletters van de niet door het bestuur voorgedragen kandidaten ----
voor de vacante functies moeten ten minste vier (4) dagen voor de aanvang van de
vergadering ten huize van de secretaris aanwezig zijn. De kandidaatstelling moet---
schriftelijk ondersteund worden door tenminste vijf stemgerechtigde leden. -------------

g. Alle financiële bescheiden die aan de AL V ter goedkeuring worden voorgelegd, -----
moeten ten minste vijf dagen voor aanvang van de vergadering tot na afloop van de 
vergadering voor de leden ter inzage beschikbaar zijn in het verenigingsgebouw. ----

h. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden is het bestuur verplicht een onderwerp-
op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering te plaatsen, mits een 
zodanig verzoek wordt ontvangen binnen drie dagen voor een algemene -----------------
ledenvergadering, de dag van ontvangst van het verzoek en de dag van de-------------
vergadering niet meeg erekend. ------------------------------------------------------------------
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Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen ---------------------------------------
Arti kei 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij----

afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid -
ais voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet 
de algemene ledenvergadering daarin zelf. -------------------------------------------------------

2. Geen lid voert ter vergadering het woord dan na het van de voorzitter te hebben ----------
verkregen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Indien de voorzitter het voor een regelmatig verloop van de vergadering noodzakelijk ---
oordeelt kan hij een lid: ---------------------------------------------------------------------------------------
a. het woord ontnemen; ----------------------------------------------------------------------------------
b. bij herhaald storend gedrag de toegang tot de bijeenkomst voor het verdere --------

verloop van de verg adering ontzeggen. ---------------------------------------------,;.------------
4. Het bestuur heeft te allen tijde het recht de vergadering te schorsen indien dat door het

bestuur noodzakelijk wordt geacht. ----------------------------------------------------------------------
5. Het bestuur verzorgt een presentielijst, welke door ieder aanwezig stemgerechtigd lid ------

getekend dient te worden.------------------------------------------------------------------------
6. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een 

door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad 
----------jg6te:;r;p~ubmlteiceete:ffird::rof_op een andere-wijze tel kerlllis varrde leden gebracht en dIenen In de -----

eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld. ------------------------------
7. De notulen van de vorige vergadering worden alleen integraal door de secretaris ter ----

vergadering voorgelezen indien ten minste tien stemgerechtigde leden dit verlangen. De 
notu len bevatten ten minste: ---------------------------------------------------------------------------------
A. een beknopte samenvatting van de op de vorige vergadering genomen besluiten --

en gedane meded el ingen; ----------------------------------------------------------------------------
B. in het kort de strekking van de gevoerde discussies; -----------------------------------------
C. alle voorstellen, moties en amendementen hierop; -------------------------------------------
O. uitslage n van alle stem mingen. ----------------------------------------------------------------------

8. Besluiten die door de ALV worden genomen worden schriftelijk aan de leden kenbaar------
gemaakt in de eerstvolgende editie van het verenigingsorgaan. ---------------------------------

Toegang en besluitvorming alg~mene ledenvergadering ------------------------------------------
A rti kei 18 ------------------------------:------------------------------------------------------------------------------
1. Toegang tot een algemene ledenvergadering hebben: -----------------------------------------------

a. gewone leden, jeugdleden, proef/eden, ereleden, oud leden en donateurs; --------------
b. andere dan de onder a. bedoelde personen, mits zij daartoe toestemming hebben----

verkregen van het best u u r. -----------------------------------------------------------------------
2. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot een algemene ledenvergadering, tenzij 

zij bij de ALV beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf, in welk---
geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.-----------------------

stemming ------------------------------------------,..------------------------------------------------------------------
3. Ieder lid heeft één stem. -----------------------------------------------------------------------------------------

a. Jeugdleden die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt hebben geen 
stemrecht ten aanzien van aangelegenheden van financiële aard. In deze gevallen ---
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komt de uitoefening van het stemrecht toe aan de wettelijk vertegenwoordiger van ---
het lid. Het betreffende jeugd lid mag zijn stemrecht in zijn geheel laten uitoefenen ----
door zijn wettelijke vertegenwoordiger.----------------------------------------------------------

b. Proefleden, oud leden en donateurs hebben geen stemrecht. --------------------------
4. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, 

mits achttien (18) jaar of ouder. Degene die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet ---
meer dan twee stemmen uitbrengen. ---------------------------------------------------------------

5. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in 
hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die -----
personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in rechte lijn ontzegd. ---------------

6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,----
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van---
de AL V. -----------------------------------------------------------------------------------------------

7. a. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij het bestuur of minimaal vijf van de
stemgerechtigde aanwezigen een schriftelijke stemming wenst. -----------------------------

b. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. ------------------------------------
8. a. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders----

bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder---------
,~ meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte geldige ------------
': 

~--:.__--------~st~e.mmen. Bij het-&takeR--Vafl-de stemmen 'v'v'Ordt het voorstel geacht te Zijl I ---------

verworpen. -------------------------------------------------------------------------------------------
b. Besluiten kunnen ook bij acclamatie tot stand komen, indien geen der --------------

stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. ----------------------------------------
9. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. ----------------------
10. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, ----

naar het oordeel van de voorzitter: -------------------------------------------------------------------
a. blanco zijn; -------------------------------------------------------------------------------------
b. zijn ondertekend; ---------------------------------------------------------------------------------
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; ----------------------------------------------------------
d. een niet ter zake dienende bijvoeging bevatten; ---------------------------------------------
e. de naám bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is; -----------------------
f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; ---------------------------------
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van hetgeen gestemd wordt. ---------------

11. a. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn----
gekozen, tenzij een bestuurslid of een lid stemming verlangt.-------------~-----------------

b. Zijn twee of meer kandidaten gesteld, dan is degene gekozen die de meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen heeft verworven. Indien niemand die meerderheid---
heeft verkregen, vindt in het geval twee kandidaten waren gesteld, een herstemming --
plaats. In het geval meer dan twee kandidaten waren gesteld, wordt een tweede--------
stemming gehouden tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal van de ----------
uitgebrachte geldige stemmen hebben verworven. Zouden twee of meer personen-----
aldus in aanmerking komen voor één plaats in deze herstemming, dan vindt tussen----
hen een tussenstemming plaats. Degene die bij de herstemming de meerderheid van--
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de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd, is gekozen. Indien bij de-----· 
herstemming de stemmen staken, beslist het lot. ------------------------------------------------. 

moties------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Moties moeten ter vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en worden -

ondertekend door ten minste vijf stemgerechtigde leden. ----------------------------------------
13. Bij het bestuur ingediende moties worden uiterlijk in de eerstvolgende vergadering na-

de indiening behandeld en in stemming gebracht. ---------------------------------------------------
14. Indien meerdere moties over hetzelfde onderwerp tegelijkertijd in behandeling zijn,-----

wordt de meest verstrekkende motie het eerst in behandeling genomen, dit ter-----------
beoordel i ng aan het bestu u r. ------------------------------------------------------------------------------

15. Een in een algemene ledenvergadering aangenomen motie geldt als besluit van de-----
A LV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

besluiten --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is--------· 

genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voe 
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----------------------. 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de -----. 
juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk-------------· 
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de ---. 
vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ------. 
geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de --------------. 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------. 

Statutenwi jzi gin g-------------------------------------------------------------------------------------------------
A rt i kei 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de AL V, waartoe ------

minstens dertig dagen van te voren werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ------
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ---------------------------------------------------

2. Zij, die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging-----
hebben 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 leggen tot na afloop van de dag, waarop de ----
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste------
veertien dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle leden toegezonden.--------------------

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in een algemene--------------
ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot -----------
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. -----------------------------------

4. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte-
geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden -----
aanwezig is. ---------------------------------------------------------------------------------------------

b. Indien geen twee derden van de leden aanwezig is, wordt binnen dertig (30) dagen ---
daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het --------
voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit met twee derden meerder
heid kan worde n genomen. ----------------------------------------------------------------------------

127062 HW 120732 
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5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is ---------
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt schriftelijk mededeling gedaan in het clubblad. Ieder -----
bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. -----------------------

6. De bestuursleden zijn verplicht in het Handelsregister een afschrift van de wijziging en de--
gewijzigde statuten neer te leggen.--------------------------------------------------------------

Ontbi nd i ng en vereffen i n 9 -------------------------:--------------------------------~---------------------------
Artikel 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. a. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de AL V, --------

genomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een ----
vergadering waar ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd-
is . ------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 19Ieden1-
tot en met 4 van overeenkomstige toepassing. -----------------------------------------------

2. Bij de oproeping tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden--
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De -
termijn voor oproeping voor zodanige vergadering moet ten minste dertig dagen bedragen. 

3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaar 
op. --------------------------------------------------------------------------------------------------

b. De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan-----
-----------zitting-hebbemm-tmstuursleaen te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of -----

meer vereffenaars. ------------------------------------------------------------------------------------------
4. Van het besluit tot ontbinding wordt terstond schriftelijk kennis gegeven aan alle leden, de

notaris, het Handelsregister en de KNRB.---------------------------------------------------------------
5. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, 

terwijl de algemene ledenvergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. ---------------
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van ----

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de---------
statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en ------------------
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden------------
toegevoegd de woorden "in liquidatie". ------------------------------------------------------------------

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s} -
worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.---------------------------

AI 9 eme ne reg Ieme n te n -----------------------------------------------------------------------------------------
A rti kei 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De ALV kan een Huishoudelijk Reglement en andere reglementen vaststellen en wijzigen,

waarin de taken en bevoegdheden van de organen van de vereniging nader kunnen---------
worden geregeld. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten, noch met de wet; ook waar die 
g een dwingend recht bevat. -----------------------------------------~----------------------------------------

3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de------
KN RB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


