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Statutenwijziging Waterski vereniging Maurik

Heden veertien juli tweeduizend tien verschijnen voor mij, mr. Arnoud Frank
Klamer, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Bernard Robbert Dirk Aitton,
notaris te Tiel: ..
1. de heer Rudolf Gerardus Bloeme, wonende te 3906 BP Veenendaal, Mo-

zartdreef 2, geboren te Amsterdam op acht november negentienhonderd
achtenveertig, paspoortnummer NV63F9P13, afgegeven te Veenendaal op
eenendertig oktober tweeduizend acht, geldig tot eenendertig oktober twee-
duizend dertien, ongehuwd zonder geregistreerd partnerschap;

2. de heer Antonie Cornelis van der Giessen, wonende te 2935 VJ Ouder-
kerk aan den IJssel, Nachtegaallaan 10, geboren te Utrecht op eenendertig
december negentienhonderd vijfenvijftig, paspoort nummer NK2436802, af-
gegeven te Ouderkerk op tweeëntwintig december tweeduizend vijf, geldig
tot tweeëntwintig december tweeduizend tien, gehuwd, te dezen handelend
als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Hessel Rikko Vonk, te dezer
zake kantoorhoudende te 3581 HP Utrecht, Emmalaan 33, geboren te
Utrecht op achttien april negentienhonderd vijfenzestig, paspoortnummer
NR4FP2529, afgegeven te Rotterdam op dertien november tweeduizend ze-
ven, geldig tot dertien november tweeduizend twaalf, gehuwd, die bij het
verlenen van de volmacht handelde als secretaris van het bestuur van de na
te noemen vereniging;

te dezen handelend als voorzitter respectievelijk schriftelijk gevolmachtigde van
voornoemde secretaris van het bestuur van de statutair te Maurik, gemeente
Buren, haar zetel hebbende vereniging: Waterski vereniging Maurik, welke
vereniging haar adres heeft te 3581 HP Utrecht, Emmalaan 33, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
40157018 en als zodanig de vereniging conform het bepaalde in artikel 15 haar
statuten gezamenlijk rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten. handelend als gemeld. verklaren dat: u -- --~--

de ledenvergadering van de statutair te Maurik gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Waterski vereniging Maurik, kantoorhou-
dende te 3581 HP Utrecht, Emmalaan 33, hierna te noemen: de vereniging,
in haar vergaderingen van eenentwintig april tweeduizend tien en twaalf mei
tweeduizend tien heeft besloten tot na te noemen statutenwijziging;
van het gemelde besluit van de ledenvergadering blijkt uit de notulen van
gemelde vergaderingen, waarvan elk een exemplaar aan deze akte wordt

----_.--------------------_. ---------------_._----
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gehecht. . - -..

De comparanten verklaren voorts dat:
de vereniging staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Midden-Nederland te Utrecht onder nummer: 40157018; _.-
de vereniging is opgericht bij akte op achtentwintig mei negentienhonderd
vierentachtig;
de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zevenentwintig november
tweeduizend verleden voor mr. Arnoud Bethe, notaris te Eck en Wiel, ge-
meente Buren. _ - ".._--..... . ".................. .

De comparanten verklaren vervolgens, ter uitvoering van voormeld besluit tot
statutenwijziging, de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen, dat deze in
hun geheel komen te luiden als volgt:
Artikel 1. Naam· --.. _. . _ .
De vereniging is genaamd: Waterski vereniging Maurik en wordt verder in de
statuten genoemd "de vereniging".
Artikel 2. Zetel en duur --.. . .
De vereniging is gevestigd te Maurik, gemeente Buren en aangegaan voor onbe-
paalde tijd.·········· .. . .
Artikel 3. Doelstelling· . ---.--.,,"'............. -- .
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de waterskisport in al zijn
vormen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken langs wettige weg en wel door:
a. het inrichten en in stand houden van de voor de beoefening van de waters-

kisport nodige accommodatie aan- en op het water; .

b. het aanschaffen of op andere wijze verwerven, alsmede onderhouden van
een of meer snelle motorboten en ander voor de beoefening van de waters-
kisport nodig materiaal ten behoeve van het gebruik daarvan door leden en
anderen;- ..·..······· . ..

c. het doen geven van onderricht, .het uitschrijven van wedstrijden, demonstra-
ties en andere evenementen, alsmede het door haar aangeslotene doen
deelnemen aan regionale, nationale en internationale opleidingen, cursus-
sen, wedstrijden en andere evenementen, al of niet georganiseerd door of
onder auspiciën van de Nederlandse Waterskibond;

d. het beleggen van vergaderingen, propaganda- en andere bijeenkomsten;
e. het, waar nodig of wenselijk, gevraagd of ongevraagd adviseren van- en

overleg plegen met overheidsinstanties aangaande zaken de doelstelling be-
treffende; __ _._.._.......... . _" ".." .

f. het samenwerken met en steunen van andere verenigingen of organisaties
die hetzelfde of een aanverwant doel beogen;

---_ ..._----
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g. andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. w •••.•••.. _._._._ ••••••••••• _

MIDDELEN ww w _· w_____w___ ..------ .. -. ----. -- .-- ... -----

Artikel 4. Middelen ..----.--.-.---- ----
De vereniging tracht zijn doel te bereiken langs wettelijke weg en wel door:
a. aansluiting bij verenigingen die het doel van de vereniging naderbij kunnen

brengen, alsmede het samenwerken én/of overleg plegen met andere orga-
nisaties die het doel ondersteunen;

b. zich te doen vertegenwoordigen in alle organen, instellingen, verenigingen
en dergelijke, waar dit in het belang van de leden nodig enjof nuttig geacht
wordt;

c. het zo nodig zelfstandig voeren van gerechtelijke procedures ter bescher-
ming van de belangen van de leden; ...- - .-- --------

d. het beleggen van vergaderingen en andere bijeenkomsten;
e. het doen van onderzoeken en het publiceren van de resultaten daarvan; ---~
f. het doen van schriftelijke mededelingen aan de leden en belangstellenden,

het uitgeven van een periodiek, alsmede het voeren in woord en geschrift
van propaganda voor grondslag en doelstellingen van de vereniging;

g. alle andere wettige middelen, welke in overeenstemming met de grondslag
van de vereniging aan het bereiken van zijn doel bevorderlijk kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5. Leden --------------------.--------..--------....---------------__w -- •• ------------------------ ------------------------------ ------o.-- ..

1. De vereniging kent de volgende categorieën leden:-
a. Meerderjarige individuele leden; dit zijn de natourlijke personen die bij

aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar hebben be-
reikt. w - ------ w ------ ------ - ----- ----------- - ------------------------------ --------------,-,---

b. Meerderjarige gezinsleden; dit zijn de natuurlijke personen die partner
zijn van een meerderjarig individueel lid .-- -------- -- - wo -

c. Huisgenoten; dit zijn de kinderen, pleeg- enjof stiefkinderen of andere
huisgenoten, beneden de achttienjarige leeftijd, behorende tot het gezin
van een meerderjarig lid. ----------------

d. Jeugdleden; dit zijn de natuurlijke personen, die bij aanvang van het
kalenderjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, niet
zijnde de leden genoemd onder artikel 5 lid 1 sub c.- ------

e. Aspirant leden; dit zijn alle natuurlijke personen, zoals hiervoor onder de
categorieën a tot en met d omschreven, die nog geen jaar lid zijn van de
vereniging en die te kennen hebben gegeven in aanmerking te willen
komen voor het lidmaatschap.--

f. Ereleden; dit zijn de natuurlijke personen die wegens bijzondere ver-

------------------------------------------------------------------ ------_. ----------------,-
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diensten jegens de vereniging of ten aanzien van de waterskisport in het
algemeen, al dan niet op voorstel van het bestuur, door de algemene
ledenvergadering als zodanig benoemd zijn .----- -.---.--- - _-_.

2. Het bestuur beslist over de toelating als lid. Bij opgave als lid aan de veren-
ging is het lid het eerste jaar aspirant lid, na afloop van het jaar beslist het
bestuur over de toelating van het aspirant lid tot lid van de vereniging. Bij
niet-toelating staat beroep op de algemene vergadering open .

3. Leden van de vereniging onderschrijven de statuten en reglementen van de
vereniging .""---' ...."0.'- -. - .•..•.••.•...•..•••• - .•.•••••..•••••• - ..• - •. -'. _ •..• -. •••..•. -... ..- •...•.• _ •••••• - •.•.•.• -

4. Leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan de hoogte jaar-
lijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering - .- ..- - -- ------

5. De rechten en plichten, verbonden aan het lidmaatschap worden, met in-
achtneming van de statuten, nader uitgewerkt in een door de algemene ver-
gadering vast te stellen huishoudelijk reglement.--··--···· ..·-····-···_········_··-

Artikel 6. Einde lidmaatschap ..
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door de dood van het lid. In dit geval staat het een huisgenoot vrij het lid-

maatschap voort te zetten; . - .. -.-..- - -

b. door opzegging door het lid. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden,
zulks ter attentie van de secretaris van de vereniging en wel voor één de-
cember van elk jaar, onder opgave van de reden(en); Indien de opzegging
niet tijdig door het secretariaat is ontvangen blijft het lidmaatschap doorlo-
pen én is het lid de bijdrage over dat jaar nog steeds verschuldigd, daaren-
tegen heeft elk lid de mogelijkheid op te zeggen binnen één maand nadat
hem een besluit is medegedeeld waarbij de verplichtingen van leden zijn
verzwaard, door opzegging van het lidmaatschap wordt de toepasselijkheid
van het besluit te zijnen opzichte uitgesloten.; ..

c. door opzegging door de verenig)ng. Deze opzegging geschiedt door het be-
stuur; ..... .. -_ ..-..

d. door ontzetting. Deze ontzetting geschiedt door het bestuur;
Bij opzegging door de vereniging en bij ontzetting staat beroep op de algemene
vergadering open.-'· .. ...--.
Artikel 7. Schorsing····- _- ......m u..·· .. _ .

1. Het bestuur heeft de bevoegdheid een lid van de vereniging voorlopig te
schorsen; deze voorlopige schorsing kan worden omgezet in opzegging door
de vereniging of ontzetting - --.- - .....- -.-.----...... . -.- ..-_ .

2. De voorlopige schorsing duurt tot de ontvangst van de kennisgeving van het
schriftelijk besluit van het bestuur tot of:

---- .._---



5-
de opheffing van de voorlopige schorsing, of
de opzegging door de vereniging, of
de ontzetting .

3. Een voorlopige schorsing kan niet langer duren dan twéé (2) maanden.
Artikel 8. Gronden voor opzegging door de vereniging
Het bestuur kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen, op grond van:
1. het niet of niet meer voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap;
2. het na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand bij het einde van het

betreffende verenigingsjaar nog niet nakomen van financiële verplichtingen
jegens de vereniging;

3. het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 9. Gronden voor ontzetting
Het algemeen bestuur kan een lid uit het lidmaatschap van de vereniging ontzet-
ten, op grond van:
a. het overtreden door het lid van één of meer bepalingen van de statuten, het

huishoudelijk reglement of enig ander reglement van de vereniging, waarvan
in redelijkheid kan worden aangenomen dat het betrokken lid daarvan ken-
nis kan hebben;

b. enig doen of nalaten van het lid, waardoor de belangen van de vereniging
kunnen worden geschaad, danwel het handelen in strijd met een besluit van
enig orgaan van de vereniging;

c. het lid zijn, of zich bekennen als aanhanger, van een organisatie die discri-
mineert of tot discriminatie aanzet naar godsdienst, levensovertuiging, ras,
geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat of leef-
tijd.

Artikel 10. Beroep op de algemene vergadering
1. Betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit van het bestuur

tot niet-toelating, voorlopige schorsing, opzegging door de vereniging of ont-
zetting, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Betrokkene staat, be-
halve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergade-
ring is genomen, binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving
van het besluit, beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

2. Een beslissing op een beroep dat volgens het voorgaande lid op de algeme-
ne vergadering is ingesteld, wordt genomen op de eerste algemene vergade-
ring na ontvangst door het bestuur van het beroep. De indiener van het be-
roep wordt in gelegenheid gesteld in deze vergadering zelf zijn belangen
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voor te dragen of deze te doen voordragen door een door hem aan te wijzen
lid. Tijdens de beraadslaging dient de indiener van het beroep de vergade-
ring te verlaten.--- __ H. •__ .H

Artikel 11. Gevolgen van het besluit van de algemene vergadering--··---
1. Indien het besluit van het bestuur door de algemene vergadering wordt be-

krachtigd volgens artikel 10 en het lidmaatschap door de vereniging wordt
beëindigd, eindigt dit lidmaatschap aan het eind van de maand waarin het
besluit door de algemene vergadering is genomen.

2. Indien het besluit van het bestuur door de algemene vergadering wordt be-
krachtigd en het lid uit het lidmaatschap door de vereniging wordt ontzet,
eindigt dit lidmaatschap op het moment waarin het besluit door de algemene
vergadering is genomen .

3. Indien het besluit van het bestuur niet wordt bekrachtigd door de algemene
vergadering, wordt het lidmaatschap geacht te zijn toegekend, casu quo niet
onderbroken te zijn geweest. - __.-_mm ·_·___ - ...• - .. -------

4. Van de beslissing, genomen in de algemene vergadering, wordt binnen
tweeënzeventig (72) uur per brief mededeling gedaan aan de betrokkene.

5. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het verenigingsjaar, blijft
de contributie voor dat jaar in het geheel verschuldigd, tenzij het algemeen
bestuur anders beslist.

DONATEURS·-···--····
Artikel 12. Donateurs
1. Degenen die een donatie doen, zijn donateur.
2. De rechten (en plichten) van donateurs wordt vastgelegd in het huishoude-

lijk reglement.
3. Donateurs mogen de algemene vergadering bezoeken, maar hebben geen

stem recht. .. . . ' -.......---
WERKGROEPEN . --.. . ..............---------
Artikel 13. Werkgroepen - ---.-------.. .H_ -------

1. De vereniging kent werkgroepen voor het regelen van afzonderlijke zaken.
Naast de bepalingen in de statuten stelt het huishoudelijk reglement nader
de taak en de werkwijze van de werkgroepen vast.··············-·····-··- - .

2. Instelling of opheffing van een werkgroep gebeurt op voorstel van het be-
stuur door de algemene vergadering. Bij het besluit tot instelling worden ook
de leden van de werkgroep benoemd. In vacatures van een bestaande werk-
groep wordt door het bestuur na een desbetreffende voordracht van die
werkgroep voorzien.

3. Van elke werkgroep is bij voorkeur ten minste één (1) algemeen bestuurslid

----- ._-- -_._---------
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Iid. .- -... .. . . . , -. .. . , ,.., -.. ,.- - - "..""-' -, ,.-..,.--, " ..,.,

4. Iedere werkgroep kiest uit haar midden een coördinator. Zijn naam en adres
worden gedeponeerd bij de secretaris van het algemeen bestuur '-''

5. Het bestuur kan besluiten van een werkgroep, die in strijd zijn met het be-
lang van de vereniging, schorsen totdat de algemene ledenvergadering
hieromtrent in hoogste instantie heeft beslist. ",'.-.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. De algemene vergadering m ••• _ ,._-'.--, •• ,--,.......... •• ,- •• -,-

1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een al-
gemene vergadering gehouden. Overigens worden algemene vergaderingen
gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. ,,' -.,,"'-

2. Een algemene vergadering wordt voorts belegd zo vaak als ten minste
één/tiende gedeelte (1/10) van de stemgerechtigde leden zulks schriftelijk
aan het bestuur verzoekt, onder opgave van de ter vergadering te behande-
len onderwerpen ....---. -- ,---. ~- --.'"--.---- ..- - ..--.- .-- ..

3. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gege-
ven/ kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie
in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten
met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. ,.--.--, -.,." "" ,.

4. De oproep tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur onder
vermelding van de agenda, welke, indien de in lid 2 vermelde omstandigheid
zich heeft voorgedaan, in elk geval de in dat artikel bedoelde onderwerpen
moet behelzen. "-"'_"-'

5. Het recht tot indienen van voorstellen ter behandeling in de algemene ver-
gadering berust bij de leden en bij het bestuur. Voorstellen dienen schriftelijk
aan het adres van de secretaris bekend te worden gemaakt en wel ten min-
ste zeven dagen voor de vergadering. Met toestemming van zowel bestuur
als van de ledenvergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen
aan de agenda worden toegevoegd.

6. De leden worden ten minste veertien (14) dagen voor de algemene vergade-
ring schriftelijk opgeroepen. Een agenda en de benodigde stukken zullen
worden bijgevoegd. Bij een voorstel tot statutenwijziging zal dit gehele voor-
stel worden meegezonden.·-·-· ,,- .... -.""'"

Artikel 15. Bevoegdheden van de algemene vergadering-"'" d ••• ----.

In de algemene vergadering wordt onder meer:
a. door het algemeen bestuur verslag uitgebracht over het gevoerde bestuur en

--- ._ ..__ ... -_._--- ----
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over de activiteiten van de vereniging;

b. een verslag uitgebracht van een vertegenwoordiger van elke werkgroep over
de activiteiten daarvan;

c. door het algemeen bestuur rekening en verantwoording over zijn financieel
beleid over het afgelopen boekjaar gedaan;

d. een kascommissiebenoemd;
e. décharge van het algemeen bestuur voor zijn in het afgelopen boekjaar ge-

voerde beheer aan de orde gesteld.
Artikel 16. Stemmingen in de algemene vergadering.
1. Alle besluiten worden, tenzij de statuten en/of het huishoudelijk reglement

anders bepalen, bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stem-
men genomen.

2. In de algemene vergadering en andere vergaderingen heeft ieder lid het
recht bij een stemming één (1) stem uit te brengen. Onder ieder lid wordt
verstaan, ieder meerderjarig lid, ieder meerderjarig gezinslid en ieder erelid.
Aspirant leden hebben geen stemrecht.

3. De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur geschiedt bij acclama-
tie of schriftelijk. Voor het overige wordt in de algemene vergadering mon-
deling gestemd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

4. In een algemene vergadering kunnen leden zich bij schriftelijke volmacht
doen vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan als gemachtigde
echter niet meer dan één (1) stem naast zijn eigen stem uitbrengen.

ALGEMEEN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 17. Samenstelling en wijze van verkiezen algemeen bestuur .
1. De vereniging heeft een algemeen bestuur, bestaande uit ten minste vijf

personen.
2. De leden van het algemeen bestuur worden door de algemene vergadering

uit de leden gekozen. Iedere werkgroep stelt tijdig een kandidaat voor.
Wenst een der werkgroepen geen kandidaat te stellen, dan wordt namens
die werkgroep een kandidaat gesteld door het algemeen bestuur. Aspirant
leden kunnen geen bestuursfunctie vervullen.

3. Het algemeen bestuur kan, in afwijking van het in lid 1 bepaalde, besluiten
in de vervulling van tussentijdse vacatures niet te voorzien.

4. De leden van het algemeen bestuur worden gekozenvoor een duur van drie
(3) jaar; zij zijn terstond herkiesbaar.

5. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk vormende
het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 20, worden door de algemene
vergadering in functie gekozen. Kandidaten worden gesteld door het alge-
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meen bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk zeven (7) dagen vóór de
datum van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris worden
aangemeld.

6. Indien een bestuurslid is gekozen voor de vervulling van een tussentijdse
vacature, eindigt de zittingstijd van dat bestuurslid op het tijdstip waarop de
zittingstijd zou zijn geëindigd van degene, in wiens plaats het is gekozen.

Artikel 18. Vacatures in het algemeen bestuur
Behalve door periodiek aftreden, ontstaan vacatures in het algemeen bestuur
door: ". . __ ",'. . .

a. de dood van een bestuurslid;
b. einde van het lidmaatschap van de vereniging; .

c. bedanken als lid van het algemeen bestuur;
d. ontslag als algemeen bestuurslid door een besluit van de algemene vergade-

ring; . 0' ••• •••••• ••••••• ••••• ••• •• ••• • ••••••• • •. 00...... " ••••••••••.•

e. ontzetting uit het lidmaatschap door een besluit van de algemene vergade-
ring; .....0 •••••• _ •••••••• ,_ •••• - •••••.••••••••••.•• _ ••••••••• 0 •••••.•.• __ •• • •• _ .•0 ••••••.••.••• ,..... • ••••••• - •• , ••••••••••

f. uitbreiding van het aantal algemeen bestuursfuncties.
Artikel 19. Bevoegdheden van het algemeen bestuur . .
1. Tot de bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren het besturen en

leiden van de vereniging in de meest uitgebreide zin des woords.
2. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet

niet anders bepaalt.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk

handelende bestuursleden, waaronder in ieder geval een lid van het dage-
lijksbestuur. . ,--.... 0"

4. Betreffen het stukken ter zake de financiën en eigendommen van de vereni-
ging, dan behoeven deze mede de handtekening van de penningmeester.

5. Het bestuur is verplicht de wettelijk vereiste inschrijvingen in het verenigin-
genregister te (doen) verrichten .. ··..--

Artikel 20. Samenstelling en wijze van verkiezen dagelijks bestuur ---
Op de wijze als vermeld in artikel 17 lid 5 kiezen de leden uit het algemeen be-
stuur een dagelijks bestuur, bestaande uit ten minste drie personen, waaronder
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Artikel 21. Bevoegdheden van het dagelijks bestuur-
1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. De be-

voegdheden van het dagelijks bestuur worden bepaald door het algemeen
bestuur.

2. In ieder geval zal echter een besluit tot het doen van uitgaven die meer dan
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het bij huishoudelijk reglement vastgestelde bedrag te boven gaat moeten
worden goedgekeurd door het algemeen bestuur. Een besluit daartoe wordt
door het algemeen bestuur genomen met een meerderheid van ten minste
drie/vierde (3/4) van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering,
waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal algemeen bestuursleden
aanwezig is -.- --

Artikel 22. Schorsing en ontslag van het algemeen bestuur-
1. De algemene vergadering kan ieder bestuurslid of een geheel bestuur schor-

sen. Vóór een zodanig besluit wordt genomen, krijgt de betrokkene of het
bestuur de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen. Ingeval
van schorsing wordt in de eerstvolgende algemene vergadering besloten of
de schorsing wordt omgezet in ontslag of dat de schorsing wordt opgeheven.
Gedurende de schorsing kunnen bestuursleden hun bestuurstaken niet uitoe-
fenen. ---- w ,,- ---------.---- ---------- -- - -- -------------.----- -------- -- --.----- -- ------ -- ----

2. In de algemene vergadering, waarin tot schorsing van het gehele bestuur
wordt besloten, wordt een interim bestuur benoemd van drie leden.v->

3. De leden van het bestuur kunnen slechts bij besluit van de algemene verga-
dering, na een desbetreffend voorstel van ten minste één/tiende gedeelte
van de leden, worden ontslagen als bestuurslid. Ontslag als bestuurslid doet
het lidmaatschap van de vereniging niet verloren gaan

Artikel 23. Stemmingen in het bestuur --.-----
1. In het algemeen bestuur noch in het dagelijks bestuur wordt bij volmacht

gestemd .

2. Alle besluiten worden, tenzij de statuten en/of het huishoudelijk reglement
anders bepalen, bij meerderheid van stemmen genomen.

FINANCIËN .., .------ _m. .. •__ - -- --- --.------------.----- -.------- - - • -.----------------

Artikel 24. Boekjaar .---- - -__.-.-_.--.----------- -----------------
Het boekjaar valt samen met het ver_enigingsjaar.--
Artikel 25. Geldmiddelen __c ,- -- -- ---------------''''

De inkomsten van de vereniging bestaan uit--, -
a. de jaarlijkse contributie en andere bijdragen van leden, door hen verschul-

digd volgens regelen in het huishoudelijk reglement te bepalen, vastgesteld
door de algemene vergadering en geldend per lid; .--.-----, --,--.......

b. de renten en overige baten, voortvloeiende uit bestanddelen van het vermo-
gen van de vereniging;

c. donaties; -------__'_m '_···_ ,.---,---------------------.-

d. andere baten.
Artikel 26. Vermogen

-_._--- ----------
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De gelden van de vereniging, die niet voor gebruik op korte termijn nodig geacht
worden, zullen op door het algemeen bestuur te bepalen wijze belegd worden in
overeenstemming met uit een oogpunt van goed beleid daaraan te stellen eisen
en met inachtneming van daarvoor bij huishoudelijk reglement vast te stellen
bepalinqen.v- ..····_·· " -." _._ ".... . - _- " -" _- - .

Artikel 27. Rekening en verantwoording- ------.-.
1. Het algemeen bestuur legt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

in de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoer-
de financiële beleid, onder overlegging van de nodige bescheiden, waaron-
der in ieder geval een balans en een staat van baten en lasten. -- ..-..----

2. De in het voorgaande lid bedoelde algemene vergadering benoemt jaarlijks
een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden, die geen deel mo-
gen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de balans, de staat van
baten en lasten en de rekening en verantwoording over het lopende boek-
jaar. Deze commissie brengt in de volgende in het voorgaande lid bedoelde
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen -.. --- ---- ..

3. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kas-
commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht
aan de kascommissie alle nodige en gewenste inlichtingen te verschaffen, al-
le boeken en bescheiden ter inzage te geven en de kas en verdere waarden
der vereniging te tonen .. --~._-.- -_...... -- -_ - - --_." _ -._ .

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarstukken zonder
voorbehouden strekt het bestuur tot décharge voor 'het door hem gevoerde
financiële beheer. --..---- --.----. . -_..- - _-" -_...._--.-._- .. -.

5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplich-
tingen kunnen worden gekend.

6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel vermelde bescheiden minstens tien
jaar lang te bewaren. ----... ----.---,---- ... ,.....-..........--..... . .. --------- ..,

SLOTBEPALINGEN· .. -.... . -- -._, .
Artikel 28. Statutenwijziging --.. -..- ..,.__._..n .... • ••_,_·_ •._.· .•__ .•_· ...•• -- .• - -----.-.

1. Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten door een algemene
vergadering waarin ten minste de helft (1/2) van het aantal leden der vere-
niging aanwezig is. Het desbetreffend besluit kan slechts worden genomen,
indien ten minste twee/derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stem-
men vóór het voorstel tot statutenwijziging is uitgebracht.· .. -- .....-----".-- ..-----

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de
orde is gesteld, niet ten minste de helft (1/2) van het aantal leden aanwezig

---_. --------
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is, wordt met inachtneming van de oproepingstermijn van veertien dagen,
binnen één maand een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het
aantal dan aanwezige leden met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot sta-
tuten wijziging kan worden genomen. ,,,,,,,,,,.,. ,.." ~"., ,-

3. De statutenwijziging komt eerst tot stand op het moment, dat ervan een
notariële akte is opgemaakt.

Artikel 29. Huishoudelijk reglement,,· ··....··.,·w •.. '....m"'n

1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. De alge-
mene vergadering kan ook andere reglementen vaststellen. Een reglement
mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.'" ,'."

2. Voor zo ver in deze statuten niet anders is geregeld wordt in het huishoude-
lijk reglement ten minste vastgelegd:
a. de aanmelding en toelating van leden;·--·-,
b. het verstrekken van gegevens; -- " .... ,,,,._-,- '...," .._- .....,..__.. ,
c. de wijze van stemmen; ,-..,... ..---".,.,------ "'_- ..,.-'''-' "'-"""---'---'-
d. de orde van vergaderingen;
e. de werkwijze van het algemeen bestuur; ,..
f. de taakverdeling in de werkgroepen; .., , "' , .. ,,, ..,--- , ..'.."---""'-'
g. de ingestelde werkgroepen en de organisatie ervan; __ ,., ,-,..,
h. contributieheffing. -_._....,_...... ,,, _- - __..-,, , .

Artikel 30. Verenigingsjaar ..
Het verenigingsjaar loopt van één (1) januari tot en met eenendertig (31) de-
cember. -"'-'"'', , -.' ,", '....... '... ""._.." , '........., ' .."., ,..., , ,,' ' " ~-----."',.-
Artikel 31. Ontbinding .,-,.-- _·"..n,_'·"· , ..• ,.. n, ....

De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een tot dat doel bij-
eengeroepen algemene vergadering wordt besloten met ten minste twee/derde
(2/3) van het aantal der geldig ultqebrachte stemmen. Ten minste een/tweede
van het aantal leden moet dan aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, moet
binnen een maand met inachtneming van een oproepingstermijn van veertien
(14) dagen een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht
het aantal aanwezige leden, bovengenoemd besluit met ten minste twee/derde
(2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen.
Artikel 32. liquidatie ..-..-,,-
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffe-
ning van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquida-
tie". Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt
het algemeen bestuur als zodanig op. Op vereffenaars zijn van toepassing de

-_.,,----,---"",,-,---- ------,._----------
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bepalingen der statuten voor wat betreft de benoeming, schorsing en ontslag, de
bevoegdheden, de plichten en de aansprakelijkheid van bestuursleden. Een even-
tueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd met een nader door de
algemene vergadering vast te stellen bestemming. Na afloop van de vereffening
blijven de boeken en bescheiden gedurende ten minste zeven (7) jaar berusten
bij de persoon, door de algemene vergadering daartoe benoemd -..............................--

Artikel 33.
1. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of andere

reglementen niet voorzien of indien verschil van mening ontstaat omtrent de
toepassing van enig artikel van statuten, huishoudelijk reglement of andere
reglementen, beslist het algemeen bestuur ...

2. Van een zodanige beslissing stelt het bestuur de algemene vergadering in
kennis.---·----·- ..........- ....---

Het bestaan van voormelde volmacht blijkt uit de aan deze akte gehechte onder-
handse akte van volmacht.v-c-: ---.--------.-. -----.- -----------.--
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastge-
steld ---- ----------- --------

Deze akte is verleden te Tiel op de datum in het begin van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting daarop
aan de comparanten verklaren zij van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud en de beperkte voorlezing in te stemmen.
Deze akte is onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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