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Heden, de
negent ienhonderdzevenennegent ig, verschenen voor mij, -
Meester RoberL wi1Iem Thornton Salomons, notaris Ler -
standplaats Ànde1, gemeente Woudrichem:
1. de heer ,loos

\,Yonende te 4
geboren te

2. mewrolrw Ria

t van Drief (paspoortnummer. . . . . )
261 JA Wilk en Àa1burg, Maasdijk
... op . gehuwd/ongehuwd;

223 t

Koekkoek (paspoortnummer. . . . . ) , wonen

op .... . .. .. ., gehuwd met de heer
de te 4261 ZC Wijk en Aafburg, Vogelerrzar]g 2't,
geboren te
Pel f lkaan;

ten deze handelende in hun hoedanlgheid van voorzit

te Àalburg en kantoorhoudende te 4261 ZC Wijk en
Àalburg, Vogefenzanq 27;
en a1s zodanig gemefde vereniging krachtens haar sta- -tuten ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende en ----tot het verrichten van na te melden rechtshandel ingen -wert'g oe,/oegd.
De comparanten, handelend a1s gemeld, verklaarden dat -in de algemene ledenvergadering van genoemde vereni-
ging, gehouden te cenderen, gemeente Woudrichem, op
zeventien juli negent aenhonderdzevenennegent 19, is
besloten toL het wijzigen en opnieuw vaststeflen van --d- st aL -L en d^- .ereniging.
Dat bij gemeld besluit de tlvee genoemde vertegenwoor- -digers zijn gemachtigd de statutenwij ziging vast Ee
leggen in een notariéle akte en dat zij derhalve be
voegd zijn om de na te mefden rechtshandefing uat te --
voeren.
Van het besluit van gemelde algemene ledenvergadering
b11jkt uiL een uittreksel van de notulen wan àie werlgadering, het\,relk aan deze akte zaf worden vastge-
hechc. ----
Zijnde de goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse --
Zvr'enÈond, voor de onderhavige statutenwil ziginq ver- --
kregen, hetgeen blijkt ult een verklaring wefke op de -ontwerpakte staat vermeld en welke aan deze akte zaf --
wo-den r-s( g-hech-. ----
En verkfaarden de comparanten, handefend a1s gemeld,
bij deze ter uitvoering van gemefd beslult de statu
ten van de vereniglng te wijzigen en opnieuw vast te --stellen als volgt:

ter en secretaris van de wereniging: 'r 'r Zwemvereníging
Den Otter '74rr, gevestigd te Wijk en Àalburg, gemeen

STÀTIITEN
NÀÀM EN ZETEL
Àrtikel 1
1. De vereniging draagt

OlEter , '14tt , verkorte
2. Zlj heeft haar zetel

de naam r, zwemvereniqiÍro Den
naan 7.V.D.O.'14. ---
-n de gemFente ÀaIburg.

DI'I'R
Àrtikel 2
De vereniging, wel
t ienhonderdvierenz

ke is opgericht op één jufi
eventig, is thans aangegaan

negen

onbepaafde tij d
DOEL
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1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefenlng
Àrtikel 3

INRICHTING
Àrtikel 5

van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen --
en meer alqemeen te maken.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te berei
ken door het verwerven en het daarna behouden van
het lidmaatschap van de Koninklijke Nederfandse
ZweÍibond (afgekorL KNZB), gevestigd te Nieuwegean --
onder erkenning van de IC{ZB a1s enig besturend en --
controlerend lichaam op zwemgebled in Nederfand. ---

3. De vereniging is tevens aangesfoten bij de kring
Noord B.èbanL van de i({ZB. He-geen rn arrikÉl I
(verplichtangen van de feden) wordt gesteld ten -
aanzien van de KNZB geldt tevens voor de kring -----
Noord Brabant van de KNZB -

BOEI(fAÀR
Àrtikèl 4
Het boekj aar van
kalenderj aar.

de vereniqing valt samen met het

1. Orqanen van de vereniging zijn het bestuur, de
algemene vergadering alsmede a1le overige personen -
en commissies, die krachtens de statuten door de ---
algemene vergadering belast zljn met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij door de algeme- -
ne vergadering bes1l s singsbevoegdheid is toeqe- ----
kend

2. De o
hebb

I,EDEN
Àrtikel 6
1. Leden van de vereniging zijn natuurfijke personen,

dre op hun verzoek door het bestuur afs lid zijn
Loegefàte-.

2. Minderjarigen, die afs lid v/ensen te worden toege-
laten dienen bij hun aanvraag een schriftelijke
toestemming van hun \i/eLteli j ke vertegenwoordiger
over Le feqqen.
Íngeval van niet toelating door het bestlrlrr zal op -
verzoek van de betrokkene door de eerstvolgende ----
algemene vergadering afsnog over toelating worden --
bes-L-sL.
Personen die door de IC$ZB of de kring fevenslang
zljn uitgesloten wan het recht tot het deefnemen
aan enige activiteit daníre1 van het recht functies -
in de KNZB te bekleden. kunnen niet afs lid van de -
vereniginq worden toeqelaten.

van de vereniging, bedoeld in 1id 1,
rechtspersoonli j kheid.

rganen
en geen

5. De leden worden onderscheiden in:
a. ereleden;
b. leden van verdiensle;
c. seniorleden i
d. J-n-o-leden.

5. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op qrond ---
van buitengewone verdiensten voor de vereniging op -
voordracht van het bestuur of van tien stemqerech
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tigde seniorleden door de algemene vergaderlng
alszooaniq zi.n oenoemo. Zij febben dezelrde rech
ten en verpf ichLing
zij n vrijgesteld va

7. Leden van verdienst

en a1s de overige leden doch
-r contr-bLLiebeLal .ng. --------.
e zijn natuurliike personen,

dle op grond van bijzondere verdiensten voor de
vereniging afszodanig door het bestuur zijn be-
noemd. Op hen is het bepaafde in de laatste zin

8. Seniorleden zlln 1eden, die op één januari van het
betreffende boekjaar de leeftljd van zestien jaar
heooen oerelkt.

9. Juniorfeden zajn feden, die op één januari van het -
betreffende boekj aa
zesLien jaar hebben

ONDERSTEUTEEL EDEN
ÀrtikèI 7
1. Ondersteunende feden zijn natuurlijke personen of

rechtspersonen, die zich jegens de vereniging ----
verpfichten tot voldoening van een jaarlijkse
blldrage, waarvan het minimum door de algemene
wergaderlng wordt bepaald en die door het bestuur
a1s zodanig zijn aangenomen

2. ondersteunende leden zijn geen leden van de ver- ---
enlglng als bedoeld in artikel 6 en hebben geen ----
andere rechten en verplichtingen, dan dae lrelke ----
aan hen bij of krachtens de statuten en reglemen- --
ten van de vereniging zijn toegekend of opgelegd- --

3. De rechten en verplichtingen van ondersteunende ----
leden kunnen te a11en tijde wederzijds door opzeg- -
grng worden beëindigd, met dien verstande. dat bij -
opzeggang door een ondersteunend lid de laarlijkse
bijdrage voor het fopende boekjaar voor het geheel -
verschLfdigd bfi_f-.

4. Opzeggtng namens de vereniging geschiedt door het --
besl ur,r.

VERPI,ICITTINGEN VÀN DE ],EDEN
Àrtikel 8

van het vorige 11d van toepassing.

r nog niet de leeftild van
bereikt.

1. De leden
a. de sta

de bes
bedoel
dictie

zii n verplicht:
tuten en reglementen van de vereniging en -
lui--n van de organe'1 vèn de verenigirg, --
d in artikel 5 na te leven en de iuris-
van de daarin vermelde organen te erken

b.

d.

c.

nen;
zlch jegens elkander en ten opzichte van
vereniging te gedragen naar hetgeen door
lalkheld en billijkheld wordt gevorderd;
de belangen van de vereniging en van haar
nen, die van de KNZB en zljn organen en
van de zwemsport in het algemeen niet te

rede-

orqa-

scha-
den;
alle overige verpflchtingen te aanvaarden en na
te komen, welke uit het fidmaatschap voortvlo-
eien of welke de vereniging in naam van haar -
leden aangaaL

De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen, --
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die in de vereniging een functie, lvefke dan ook, ---
bekfeden, onder\,rerpen zich door de aanvaarding van
hun lidmaatschap, aangeslotene zijn of functie
Legenover de KNZB aan dezelfde verplichtingen,
waaraan de vereniging a1s 1id van de IC{ZB is of
zal z1)n onderworpen. daaronder begrepen mitsdien
de verpLichting de statuten en reglementen van de
I0{ZB en de besluiten van zijn organen na te 1even, -
a1le owerige verplichtingen te aanvaarden, welke ---
uit het lldmaatschap van de vereniglng als lid van -
de mdZB en 1ad van de kring Noord Brabant voort-
vloeien of welke de KNZB 1n naam wan zijn leden
aangaat, en zich te onderwerpen aan de tuchtrecht
spraak, de disciplinaire rechtspraak, de arbitrai
re rechtspraak en de administratieve rechtspraak,
zoals vastgelegd en nader geregeld in de daarop ----
betrekking hebbende reglementen van de KNZB, even- -
wel voor vrat de door de KNZB en/of de krlng Noord
Brabant ln naam van ztjn leden aangegane ve4)lich
tingen betreft slechts voorzover deze werplichtin
gen tevens betrekking hebben op de leden van de
veren i g: ng. -...
Onder andere aangesfotenen worden ln dit artikel ---
mede verstaan zi), die op enigerfel wljze min of ---
meer regelmatig van de diensten wan de werenlging
gebruik maken
De vereniglng ls bevoegd om in naam
tegenover de KNZB de verpflchtingen
ols in diL I id orsclre,,en.
De vereniging kan daarnaast tegenover derden, voor
zover uit deze statuten niet het tegendeel voort
vloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen
en, voor zover dit in de sLatuten uitdrukketijk is -
bepaald en onder verwijzing naar artikef 15, de ----
leden 3 en 4, te hunnen lasbe verplichtinqen aan- --
qaan. .- ---- --

4. Een beslJi waa-b_l -ecnLen zij'l beperkL ol ver
plichtingen zijn verztvaard, 1s niet op een fid van

van haar leden -
aan te gaan,

toepassing indien, met inachtneming van het in
artikel 11 lrd 5 bepaalde, een lid het besfult te
zijnen opzachte uitsfuit door opzegging van het- rdn èa -scndp.

TUCIITRECHTSPRAÀK
Àrtikel 9
1. Àan de Luchtrecht spraak van de vereniging zijn

alle leden en andere aangeslotenen onderworpen.
2. In het algemeen zaf strafbaar zijn handelen of

nalaten ln strljd met de statuten, reglementen
en/of besluiten van de organen wan de wereniging.

3. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een door de
algemene vergadering te benoemen commissie, belast
met de tuchtrec
bestuur bevoegd
bedoeld in 1id
straffen op te

htspraak is opgedragen, is het
om ingeval van overtredingen

2 van dit artikef de volqende

a. berispinq;
feggen:

a1s
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b. ernstige berisping;
c. ttlchtrechtel i ike |r.e boeLe;
d. schorsino -

tot ten hoogste de door de algemene vergadering

heeft het tegenover de vereniging geen andere

De competentie, samenstelling, bevoegdheden en
werkwlj ze van de in 1id 3 bedoelde commissie.
afsmede de procesgang kunnen nader \rorden geregefd
in een afzonderfljk door de afgemene vergadering
vast te stellen tuchtregfement.
Tuchtrechtel ij ke boeten kunnen worden opgelegd tot
ten hoogste de door de afgemene vergadering vast
gesLeloe mdxima.
Schorsing van het lldmaatschap kan worden opgelegd -

vastgestelde maximumperioden. Gedurende de perio- --
de, dat een 1id geschorst is, b11jft het gehouden --
aan zljn verplichtlngen tegenover de verenaglng en -

rechten dan zich te verweren in tuchtzaken, beroep -
in te steffen en gratie te verzoeken.
Ontzettlng uit het lldmaatschap kan afleen door de -
afgemene vergaderlng 'worden uitgesproken, indien ---
een fid in ernstige mate in strild met de statu
ten, reglementen of besfuiten van organen van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wi j 7e benëdeel -
Nadat tot ontzeLting is beslolen, uordt de betrok-
kene ten spoedigste door middel van een aangete- ---
kend schrijven van het besluit, met opgave van -----
rèdenen in kennis g-ste1d.
Zolrel bij de behandeling door het bestuur casu quo -
de tuchtcommissie a1s bij de behandeling door de
algemene vergadering kan de betrokkene, indien hij -
a1 dan nieL op zijn verzoek persoonlajk wordt
gehoord, zich door een raadsman doen bijstaan.

CONIRIBIIIIE
ÀrEíke1 10
1. De leden zijn gehouden tot het betafen aan de

wereniging van een jaarlijkse contribuLie, wefke
emene vergadering wordt vastgesteld. De -
n in categorieèn worden ingedeeld, die --

door de a1g
leden kunne
een verschi

2. Wanneer het
'i aar eindiq

llende contribuLie betalen.
lidmaaLschap in de loop van het boek-

t b11tft nlettemin de contributie voor
het gehele j aar verschuldlgd.

3. Het bestuur is bevoegd ln bilzondere gevallen
gehele of gedeeltelllke onLheffinq van de
verplichting tot het betalen van contributie te
verlenen

EÍNDE LTDMÀATSCHÀP
Àrtikel L1
f. ilet f idmaat

a. door ove
b. door opz
c. door opz

schap elndlgt:
rlijden van het
egging door het
egging door de

lrd;
lrd;

vereniging door het be-

d. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in
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artikel 9 11d 7.
opzegging namens de
wanneer een lid hee
voor het lrdmaat sch
zij n verpllchtlngen

vereniging kan geschieden

g kan sfechts geschieden tegen
oekjaar en met inachtneming van

ft opgehouden aan de vereisten
ap.e voldoer of wanneÉ- hij
jegens de vereniging niet

nakomt of wanneer van de vereniginq redeliikerwrj
ze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

idmaatschao door het 'lid of
laten voortduren.
Opzegging van het f
namens de verenlgln
het einde van een b
een opzegglngstermi
Een opzegging In st
.loet hel- lidmaatsch

in van tenminste één maand.
rljd met het in lid 3 bepaafde
ap eindigen op het vroegst

toegelaten tlldstlp, volgende op de datum, waarte-
gen was opgezegd
Een opzegging als bedoeld in artikel I 1id 4 dient

het bedoelde
ol is mede

te geschieden binnen een maand, nadat
besluit aan het fid is bekend geworden
gedeeld
In afwi"lking van het in lid 3 bepaalde kan opzeg
ging door het 1id met onmiddellijke ingang voorLs
geschieden bannen één maand nadat hem een besluit
tot omzetting
rechtsvorm of
medeqedeeld.

van de vereniglng in een andere
een beslrrit tot frrsie is

7. In afwilklng van het in 1id 3 bepaalde kan opzeg
ging door de vereniging met onmiddellljke ingang
plaats hebben, indien redelijkerwijze van de ver
eniging nlet gevergd kan worden het lidmaatschap
langer te laten voortduren.

B. Behalve lngeval van overlijden wordt een 11d. daL
heeft opgezegd, geacht nog 1id te zijn, zolang heL
niet heeft voldaan aan zijn geldelljke verpllch- --
tingen ten opzlchte van de verenigang of zolang ----
enige aangelegenheid, waarblj het fid betrokken is
niet is afgewlkkefd, de tenuitvoerlegging van een
opgelegde sLraf daarin begrepen. cedurende deze ----
periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen. -

BESTI]I'R
Àrtikel 12
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenmin

ste wijf mèerderjarige leden, die door de algemene
vergaderlng worden gekozen uit de 1eden, te weten: -
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester -
en tenminste twee andere bestuursleden. De func- ---
ties van secretaris en pennlngmeèster kunnen ook ---
in één hand verenlgd zijn, tn welk gevaf in het
besl-r1ur tenminst-^ dÍie andère Lrestlrlrrs]eden zit
ting hebben

door
in
de
aan

I ede']. ------.--
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld
algemene vergadering, terv/ij1 de voorzitLer
functie wordt gekozen. Het bestuur verdeelt
overlge functies en doet hiervan mededeling de
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afsmede een door het bestuur ult zijn midden aan
te v/ijzen fid, indien de functies van secretaris
en penningmeester in één hand verenigd zijn, vor-
men het dagelijks bestuur.

4. Efk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde -
tijd 1s benoend, kan te allen tljde door het or
qaan dat hem benoemde worden ontsfaqen of
geschorsL. Een schorsing, die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ont-
s1ag, eindigt door het verloop van dle termijn.

5. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van
drie iaar onverminderd het verder 1n dit lid be-
pa-fde.
Jaarfiiks treden één of meer van deze bestuursle- --
den af in de algemene vergaderlng. v/aarln het
bestuur rekening en verantwoording doet over het
afgelopen boekjaar, vofgens een door het besLuur
op te maken roosLer. ook al is de termijn van drie
jaar nog niet dan wel reeds eerder in dat boekjaar
verstreken

te wenden.
BESTI'URSTÀÀÏ

De aftredenden zij n, be
paalde, terstond herkre
tij dse vacature wordt b
ter de pfaats wan zrjn

houdens heL in
sbaar; rrie in
enoemd, neemt
voorganger in.

1id 7 be
een tussen
op het roos -

Tot één \^reek voor de afgemene wergadering kunnèn ---
door het bestuur of tenminste tien seniorfeden ---
kandidaten worden gestefd voor te vervullen vaca
tures. - . -

Door de algemene wergaderlng zeff kunnen kandida
ten worden gesteld blj een besfuit genomen met een -
meerderheid van Lenminste twee/derde van de qeldig
uitqebrachte stemmen
Het bestuursf idmaatschap eindlgt :
a. door owerlijden of bedanken;
b. door verlies van de hoedaniqheid van lid van de

verenlglng
leder bestuurslid is tegenover de vereniging ge
houden tot een behoorfijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid
betreft, die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoort, as ieder van hen hoofdefijk -
aansprakefijk tegenover de vereniging, tenzij hij
bewijst, dat de tekorLkoming niet aan hem te vrij-
ten as en dat hij niet nalatig 1s geweesb in het ---
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af --

Àrtikel 13
1. Behoudens de beperkingen wolgens de statuten is ----

het bestuur belast met het besturen van de vereni- -
ging terwijl het dagelijks bestuur befast is met ---
de behandellng van affe lopende en spoedelsende
zaken.
Indien
gedaald

het aantal bestuursleden beneden vijf is
of het aantal leden van het dagelijks
beneden drie, bfijven zowel heL bestuur
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bestuur verplicht zo spoedig mogelajk een afgemene
vergadering bijeen te roepen ter voorziening in de
uècètures.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoorde
Iijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies, waarvan de feden door
het bestuur worden benoemd en te aflen tljde kun
nen worden ontslagen- Het bepaafde ln artikef 12 ---
Iid 4 is daarblj van overeenkomstlge toepassing.
Onder de door het bestuur in te stellen commissies

als het dagelilks bestuur bevoegd, doch is het

ziin niet beqrepen:
a. de fLnancaéle commi s sie;
b. de tuchlcommissie;
c. de commissie van beroep,

wordèn gekozen,
de alqemene

vergadering tuordt besloten.

het dagelajks bestuur
betreffende bestuur

secretari s 7ul ks ver

lvelke door de algemene vergadering
indien tot anstellinq daarvan door

VERGÀDERINGEN VÀN BESTI]UR EN DÀGE],].'KS BESTUUR
Àrtikel 14
1. Tenzij het bestuur casu quo

anders bepaaft vergadert het
lvanneer de voorziLter of de

Het bestuur en
buiten vergade
schri ftef il k,

het dagelijks bestuur kunnen
rinq besluiten nemen, mits dit

ook

a1le leden van he.L betreifende bestuur in het te
tefegrafisch of per telex geschaedt,

nemen besluit zijn gekend en geen hunner zich
tegen deze wljze van besluitvorminq verzet-
AlLe beslulten, welke in vergadering worden geno-

echts worden qenomen met demen, kunnen sl
volstrekte mee
stemmen, mits
volstrekte mee
leden aan!,7e2 ig
lid 2 sLeehts
strekte meerde
fungerende bes
uitgebracht, o

rderheid van de uitgebrachte geldige -
in de betreffende vergadering de
rderheid van de in functie zijnde
rs, terwijl de besluiten bedoeld in -

kunnen worden genomen met de vof
rheid van de stemmen. die door afle
tuursleden kunnen worden
ngeacht of deze stemmen a1le zij n

uitqebracht
Blanco stemmen worden niet a1s uitgebrachte stem-
men qeteld
over elk voorstel
gestemd, tenzij de
uit de vergadering
bepaalt of toelaat

wordt af zonderf ij k
woorzitter zonder
een andere wij ze

en mondeling
tegenspraak

van sLemmen

Van het verhandelde in efke vergadering \,/orden
door de secretariÉ notulen gehouden, die in de
eerstvolgende vergadering van het betreffende

men in het notufenregister van het betreffende
beetuur op en doet daarvan in de eerstvolgende
vergaderinq van het betreffende bestuur medede-

bestuur worden vastqesteld.
De secretaris neemt de besfuiten, welke op de
wr3ze a1s in 1id 2 omschreven zijn tot stand geko-
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l''9. -

VERTEGENÍíOORDIGING -------...
Àrtikel 15
1. De vereniging wordt

bestuur, Daarnaast
vertegenwoordigen:

vertegenv/oordigd door het
zijn bevoegd de vereniging te

de voorzitter te zamen meL de secretaris, mits
oeze nie- -evens de penn-ngmees-ar is;

secretaris Penningmeester;
indien de functíes van secretaris en

de voorzitter te zamen met één der overige be-
stuursleden, niet zilnde de penningmeester of de

penningmeester in één persoon verenigd zijn,
derde fid van het dagelijks bestuur te zamen
één der owerige bestuursleden, niet zijnde de

het
met

Aan de penningmeester casu quo de secretaris pen
ningmeester, die geen statutaire vertegenwoordi
gingsbevoegdheld heeft, wordt schriftelijk vol
macht verleend tot het innen van gelden en Lot het
beschikken over de kasgefden en de bank- en giro
rekeningen van de vereniging, aan welke bevoegd
heid beperkingen kunnen worden gesteld, we1ke, ---
mits gepubliceerd overeenkomstig de wet, door en --

secretaris -penningmeester.

aan derden kunnen worden tegenqeworpen.

derden niet worden tegengeworpen.

Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring --
van de algemene wergadering, bevoegd tot het aan- --
gaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, ver- ---
vreemden of bezwaren van registergoederen, het -----
aangaan van overeenkomsten, waarblj de verenaging --
zich a1s borg of hoofdelijk mede schuldenaar ver
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich Lot
zekerheldstelfing voor een schuld van een derde ---
verbindt. De voorwaarde dat er voorafgaande goed- -
keuring door de algemene vergadering moet worden ---
verfeend, kan sfechts door de vereniging worden ----
. nge roepen.
Bestuursleden, aan wie hetzij krachtens deze sta- --
tuten heLzal krachtens volmacht vertegenwoordi- ----
gingsbevoegdheld is toegekend, oefenen deze be- ----
voegdherd nieL uit, dan nadat tevoren een besluit --
door het bestuur, het dagelijks bestuur, de alge- --
mene vergadering of enig ander bevoegd orgaan van
de wereniging is genomen, waarbil tot het aangaan
van de betrokken rechtshandel ing (en) is besloten.
Het ontbreken van een dergelijk besluit kan aan

RE(ENING EN VERÀNTWOORDING
Àrtikel 16
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand --

van de vereniging zodanlg aantekening te houden,
dat daaruit te a11en talde haar rechten en ver
pl c_L'^ger (unnen ,orden gekend.

2. Het bestuur brengt - behoudens verfenging van deze
termljn door de algemene vergadering - binnen vier
maanden na affoop van het boekjaar op een algemene -
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4.
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vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken ln de vereniging en over het gevoerde be
1eid. Het legt de balans en de staat van baten en
lasten met een toefichtlng ter goedkeuring aan de --
vergadering over. Deze stukken \,/orden ondertekend --
door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening ----
van één of meer bestuurders dan v/ordt daarvan
onder opgave van redenen meldang gemaakt. Na wer
foop van de termijn kan ieder fad van de gezamen
fijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze --
vel P'l i chr i ng rldKo_re-1 .

De algemene vergadering benoemt uit de meerderja-
rige leden een financiéfe commissle, bestaande uit
tenminste twee personen, welke personen geen deel -,
mogen uitmaken van het bestuur
De leden van de financièfe commissie worden geko
zen voor de duur van twee jaar, onverminderd het
verder in dlt 11d bepaafde. .faarfiiks treden één
of meer leden af volgens een door de financlë1e ----
commissie op te stellen rooster en wef in de in ----
het betreffende boekjaar te houden afgemene verga- -
derlng. waarin het bestuur zijn jaarverslag uit
brengt en rekening en verantwoording doet, ook al
is de termijn van twee jaar nog niet of reeds ------
eerder 1n dat boekjaar verstreken. De aftredenden --
zi. n d-nslui-end s-ecnLs Àé'r-rèa- herkiesbaar.

8. coedkeuring door de afgemene vergadering van de

5. De financié1e comnissle onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de ----
algemene vergadering versfag van haar bevindingen --

6. De opdrachL aan de financiële commissie kan te
aflen tijde door de algemene vergaderlng \,/orden
herroepen, doch slechts door de verkiezing wan een -
-nde-e -onmissie.

7. Het bestuur is werplicht aan de financlële commis- -
sie affe door deze gewenste 1nlichtingen te ver
schaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage van de boeken en bescheiden van de vèr
eniginq L' g'v'- -

rekening en verantwoording strekt het bestuur tot
décharge woor a1le handelingen, voorzover die uit
de rekening en verantlroording blijken.

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden
in de feden 1, 2 en 5 tien jaar fang te

ÀLGEMENE VERGÀDERING
Àrtikel 17

a1s bedoefd
bèwaren -

1. Jaarlijks zal
het boeki aar

ulterlrlk vier maanden
een afgemene vergaderinq

na afloop wan -
worden ge- ---

houden.
De agenda van de
bevat tenminste:

in 1id 1 bedoelde vergadering

a. vaststelfing van de no-uf-n vè 1 de vorige a_9e
mene wergadering;

b. vaststelling van
taris;

het jaarverslaq van de secre



c. behandel ing
verantwoord
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en vaststelling van de rekening en
ing over het afgefopen boekjaar;

d. vaststeffing van de jaarfijkse contributie;
e. vaststelllng van de begroting voor het lopende

boekj aar;
f. voorzien'ng in va-aruïes.
Naast de in lid l bedoelde algemene vergadering
worden algemene vergaderingen gehouden, vTanneer
dit door het bestuur nodig v/ordt geacht, terrrijl
het bestuur verpficht is op een termijn van vier
weken een algemene wergadering bijeen te roepen,
'ryanneer een zodanig aantal leden, dat bewoegd is
om tien procent wan de stemmen van affe leden uit
te brengen, dit schriftefijk aan het bestuur ver

Het bestuur is verpllchL binnen weertien dagen aan
het in 1ld 3 bedoelde verzoek gevolg te geven, bij
gebreke waarvan de verzoekers zelf tot de bijeen-
roeping van de algemene vergadering kunnen over-
gaan en in het voorzitterschap en het secretariaaL
van d-e \ergadering kJnnen voor zien. -------
De algemene vergadering wordt gehouden in de ge- -
meente, waarbinnen de vereniging haar zetel heeft --
en wordt door of namens het bestuur schriftelijk ---
bijeengeroepen door toezending van een oproep,
welke de door het bestuur vastgestefde agenda
bevat, aan de feden, zulks met lnachtneming van
een oproepingstermij n r.an tenminste veertien da

zoekt onder opgave van de te behandelen punten.

gen, de dag van de verzending van de oproep en de
dag van de vergadering niet meegerekend.
In spoedeisende gevaffen. zulks ter beoordeling
van het bestuur. kan de termijn van veertien da-
gen, genoemd in 1id 5, worden verkort tot zeven

7. Ingeval de bij eenroeping van een afgemene vergade
ring pfaats heeft door de in lid 4 bedoelde ver

daqen.

zoekers, heeft deze bileenroeplng plaats door
pfaatslng van een oproep in heL verenigingsblad

uitgegeven of plaatsing van de oproep daarin om

indien de agenda voor de leden op een daartoe
geschlkte pfaats ter inzage wordt gelegd, de ver-
melding daarvan

SÀMENSTEttING ÀLGEMENE VERGÀDERTNG
Àrtikel 1"8

In afwijking van het in 1id l bepaafde heeft een
geschorst l1d toegang tot de vergaderinq waarin

]/an de vereniging met vermefding van de te behan
delen punten of indien geen verenigingsblad wordt

wefke reden ook binnen een redefljke termijn niet
mogelijk blijkt, door plaatsing van de oproep in
tenmlnste één in de gemeente, waarbinnen de ver-
eniging haar zetel heeft, weelgelezen dagbfad mel:
vermelding van de te behandelen punten, dan wel,

1. Toegang tot de afgemene vergadering hebben aIle
leden. voorzover zij niet ten tijde van de verga-
dering afs lid zijn geschorst. ------



3. De voorzitter kan aan andere personen dan de leden -
van de vereniging toegang toL de vergadering wer- --
'l enen.

BESLUITVORI'TTNG ÀLGEMENE VERGÀDERING
Àrtikel L9
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het besfuit tot schorsing wordt behandeld en is
bevoegd daarover het woord te voeren.

1. Àffe feden, die ten tijde van de vergadering niet
geschorst zijn, hebben stemrechL en we1 ieder
juniorlid één stem en ieder seniorlid vijf stem-

van de uitgebrachte gefdige stemmen.

naar het oordeel van de voorzitter:
a. ondertekend zi jn;
b. onleesbaar ziini
c. een perscon n1ët duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon, d1e niet kan-

didaaL gesLeld is;
e. voor iedere verklesbare pfaats meer dan één

de persoon. die is bedoeld-

ring een andere wijze van stemmen bepaalt of
toel aat

l.rEÈ.
Ieder stemgerechtlgd lid is bevoegd zijn stem te
doen uitbrengen door een daartoe schriftelllk
gemachtigd ander stemgerechtigd 1id, dat echLer in
totaaf niet meer dan de stemmen van twee feden.
zijn eigen stem(men) inbegrepen, kan ultbrengen.
Door wettelijke vertegenwoordigers kan af szodanig
niet het stemrecht worden uitgeoefend.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald worden
alle besluiten qenomen met vofstrekte meerderheid --

Blanco stemmen worden niet a1s uitgebrachte stem- -
men geteld. A1s ongeldige stemmen wordèn in ieder --
geval aangemerkt uitgebrachte stefiÈrl]etten, d1e ---

noamv^rm-lden; --.----------------
f. r6er beval-f en dan è-n duid-liike aèn&iiz:'lq van

Afle stemmlngen over zaken geschieden mondeling,
die over personen schriftelijk door mlddel van
gesfoten ongetekende briefjes, één en ander tenzij
de voorzitter zonder tegenspraak uiL de vergade

staken de stemmen over
veÍkiezinq van personen

een ,oorsLel, dd n-eL de
beLreI. , dan ls I et voo!.

-.-f ve-rworpen.
Verkrljgt b1l verkiezlng van personen, hetzij uiL --
een bindende voordracht hetzi-j bil een vriie ver- --
kiezing, nienand bij de eerste stemming de vol
strekte meerderhead der uitgebrachte gefdige stem
men, dan wordt een tweede stemming casu quo tlveede -
vri j e s-én"r i ng g^56u6a- '
verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerder
heid der uitgebrachte stemmen, dan vindL een her
stemming plaats tussen de twee personen, die de
hoogste stemmencljfers hebben behaald of tussen de
persoon/ die het hoogste stemmencijfer heeft be
haald en degene, die het op één na hoogsLe stem
mencljfer heeft behaald. Is op meer dan twee per-
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sonen het hoogste stemmenaantal uitgebracht of is
op twee ot meer personen het één na hooqste stem
me-c:irer ui-georaLhr, ddn v-1dL russen hen een
tussenstemming plaats om vast te stelfen wle in
herstemming komen. Staken bij de tussenstemming
bij de herstemming de stemmen. dan beslist het

de-
of-

1ot. -----
8. Een ln de algemene vergaderinq door de voorzitter --

uitgesproken oordeel omtrent de ultsfag van een
stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besfuit, voorzover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voor-

9. Wordt echter onmaddellijk na het uitspreken van
het in het vorige 1id bedoelde oordeel de juist-
heid daarwan betwlst, dan wordt zonodiq hea te

worden door de secretaris of door een door deze
aange\i/ezen notuf ist notufen gehouden.

nemen besluit schriftelljk vastgelegd en vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van
de vergadering of. indten de oorspronkefijke stem
mlng niet hoofdefllk of schriftelijk geschledde,
één stemgerechtigde aan\,7ezige dit verlanqt_ Door
deze ni-uue sr emmirg vervallen de -ecnLsàevolge-
van de oorspronkelijke stemning. ---

10 Van het verhandelde in elke afgemene vergadering

BEVOEGDHEDEN ÀIJGEMENE VERGÀDERING

1. Àan de afgemene vergaderrng komen in de vereniging -
alfe bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan een ander orgaan van de vereniglng ----zij n opgedragen

2. De algemene vergadering kan personen aatuviizen en --
comm_ss_es insre en en èèn hen besliss.rgÀbe
woegdheid toekennen. Deze personen en commissles ---zijn organen a1s bedoeld in artikef 5. De werkwij -
ze en organlsatie afsmede de taken en bevoegdheden ,
van deze organen worden met inachtneming wan het
in deze statuten bepaalde zo nodig nader geregeld
1n het huishoudelijk reglement of in afzonderlijke
reglementen, welke reglementen worden wastgesteld
door d- a_ gemene ve-gaoer_-g.

3. De in het vorige 11d bedoelde reglementen mogen ----niet in strild zijn met de wet, ook waar het bepa- -llngen betreft, die nlet van dwinqend recht ziin, --aocn mel oeze sfafulen. --.

Àrtikel 20

Àrtikel 2L
STÀTUTENWI.fZIGING

1. De statuten kr.rnnen slechts worden gev71j zigd door
een beslult van de algemene vergadering. waartoe ---is opgeroepen met de mededeling, dat iÀ de te -----,
houden vergadering een voorstel tot statutenlrijzi
.7-ng za1 word-r behande_ d.
Zi), die de oproeping tot de algemene vergaderinq,
waarin een voorstel Lot statutenwij zigrng zal
worden behande_o, n-bben g.daan, rnoeLen ie-m_n.r.
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veertien dagen voor de afgemene vergadering een ----
afschrift van het voorstef, waarin de voorgestelde -
\,,/i j ziging ÍToordelalk is opgenomen, op een daartoe --
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag waarop de vergadering
word- geho-den.
Een besluit tot statutenwij ziging kan slechts ------
worden genomen, met een meerderheid van tenminste --
twee/derde der gefdlg uitgebrachte stemmen 1n een --
algemene vergadering, waarin zoveel leden aanwezig -
zain, dat tenminste de helft van het aantal stem
men van a1le leden kan worden uitgebracht.

e wergadering, in welke4. Indaen ln een afgemen
krachtens het vorige
dit quorun nlet aanwe
vergaderlng bijeenger
dan l-wee weken en nie
eerste vergdder ing ,

Deze tweede vergadering is bewoegd het besluit tot
statutenwlj ziglng te nemen, mits met een meerder
heid van tenminste twee/derde gedeelte der uitge
brachte geldige stemmen, ongeacht het aantal stem- -
men, dat ter vergadering kan vTorden uitgebracht. ---
Een watzlglng 1n de statuten behoeft de goedkeu- ---
ring van de KNZB, zofang de vereniging lld van dè
IO§ZB -s.
Een \drJziglng van de statuten treedt niet in wer
kang Can nadat hiervan een notariéie akte is opge
rnààkt.
Ieder bestuurslid is afz
verlllden van deze akte

ONTBINDING EN VEREFFENING
-Ar+-ike1 22
1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 15, 17 en

19 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek wordt de verenl- -
ging ontbonden door een daartoe strekkend besluit
van de afgemene vergadering, vr'aartoe is opgeroepen
met de mededefing, dat 1n de te houden vergadering
een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.

2. Het bepaalde in artikel 21 feden 2, 3 en 4 is van
overeenkomstige toepas s ing.

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere
vereffenaars zijn aangewezen geschaedt de vereffe

fid een quorum vereist is.
zig is, \irordt een tweede
oepen, te houden niet eerder
t fater dan vier weken na de

onderlli k tot het doen
bevoegd.

n-ng door nel oesLLLr meL -nachLnem-ng van de
bepafingen daaromtrent 1n Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek
Het batig saldo na vereffening wordt aangewend
voor één of meer door de algemene vergadering,
welke tot de ontbanding besfuit, met volstrekte
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen aan

de
te \,7i j zen doelen met heL zwemmen in verband staan-

Na de ontbinding bfitft de vereniging
voortbestaan, woorzover dit tot vereffeninq wan
haar vermogen nod-g -Ls.
Gedurende de vereffening blijven de statuten en ----



reglementen vo
fn stukken en
ging uitgaan,
toegevoegd de
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orzovFl moge rjk /èn \racht-
aankondigingen, die van dè vereni-
moeten dan aan haar naam v/orden
woorden in f iquidat ie "

of de
besf ist

het aan

SLOTBEPÀLING
Artikel 23
In a1le gevalfen,
reqlementen van de

waarin de wet, de statuLen
vereniginq niet voorz ien,

het bestuur.
INWERKINGTREDING
Àrtikel 24 --
ler" statr]ten treden in werking op de eerstle dag
wolgende op de dag, waarop van deze
ten een notariële akte is opgemaakt.

ge\^/i j zigde statu-

GOEDI(EI'RING KNZB
Deze sta
deze akt
keuring
ontírerp
voor de

tuten ziln geheef eensluidend met
e qehecl^Le on-werp daarv"rn, waarop
,raí oe K,r. ZB is vF!k.reqen o-ijkens

de goed
een oP dat

gestefde verklarlng.
Èenuitwoerleqqing van deze akte en haar

rechtsgevolgen verkfaarden de comparanten domicille
te kieZen tèn kantore van de notaris, bewaarder van
deze minulrt-akte aan de Jufianastraat 1te 4281 NR

Ande1.
De comparanten zijn aan mlj, notarls,
-deil ,te t -s ooor mij, noLèris, aèr
hiervooÍ gemefde en daartoe bestemde

bekend en hun -
de hand van de --
documenten vast -

Opgemaakt
woudrichem

qesteld.
l,iaarvan Àkte .

in minuut is veÍ1eden te Arldef, qemeente
, op de in het hoofd van deze akte gemelde

Na zakefljke opgave van de inhoud van deze akte aan
de comparànten Àebben deze eenparig verkfaard van de _-
inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op
volledige woorfezing daarvan geen prijs te stellen' _

verwolgéns is deze akte, na beperkte voorlezing,- door
de comfaranten en door mii, notaris, ondertekend om


