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Heden, acht juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Hester
Marijke van de Kamp, notaris, gevestigd te Ermelo:
mevrouw Eva Theodora Schipper, wonende te Willem
Schuylenburglaan 26, Utrecht (3571 SH), geboren te Haarlem op
achtentwintig november negentienhonderdvierennegentig, houdster
van het rijbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden met nummer
4889977110, afgegoven te Leiden op tien oktober tweeduizend
dertien, volgens haar verkiaring ongehuwd en niet geregistreerd als
partner.
De comparante verklaardo als volgt:
*
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Utrechtse
Studentenkorfbalvereniging HaaI een Bal Beweeg en Schiet (USKV
Hebbes), gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Utrecht aan de
Uppsalalaan 3 (3584 CT), hierna ook te noemen de: “vereniging”, is
opgericht op zestien april negentienhonderdzesentachtig.
*
Do thans geldende statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij akte, zes
maart tweeduizend negen verleden voor mr. T.C.B.M. Langerwerf, notaris
to Bunnik.
*
Do vereniging is ingeschreven in hot handeisregister gehouden door do
Kamer van Koophandel onder dossiornummer 40481232.
*
Do algemene vergadering van do voroniging heeft in haar vorgadoring van
zeven moi tweeduizend nogontion (07-05-2019) met inachtnoming van het
bepaalde in artikel 23 van do statuton van de veroniging en hot bepaalde
in de artikolon 2:42 en 43 van het Burgerlijk Wetboek rechtsgoldig
besloten tot intograle wijziging van de statuten van do vereniging; do
comparanto is voorzitter van hot bostuur van de vereniging; do
comparanto heeft als voorzitter van hot bestuur van do vereniging
bedooldo algomene vergadering geleid; krachtons hot bepaalde in artikel
23 lid 4 van do statuten van de veroniging is de comparante bevoegd om
do statutonwijziging vast to loggon bij notariële akto;
*
Aan doze akto zal eon kopie worden gehocht van do notulon van do
hiorvoor bedoelde algemono vergadoring do dato zovon moi twoeduizend
nogontien (07-05-2019).
Vervolgens verklaarde do comparant ter uitvoering van gemeld besluit van
de algemene vergadoring dat do statuton van do veroniging voortaan luiden
als volgt:
NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEIO
Artikel 1
1. Do vereniging draagt do naam “Utrechtse Studentenkorfbalvereniging
HaaI een Bat Beweeg en Schiet (USKV Hebbes)”. Zij heoft haar zetel
in do gomoonto Utrocht.

—

—

—

—

—

—
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—

—

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het handelsregistergehouden door de—
Kamer van Koophandel onder nummer 40481232.
DUUR, VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
Artikel 2
1. De vereniging is opgericht op zestien april
negentienhonderdzesentachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één augustus tot en met
eenendertig juli van het daaropvolgende jaar.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel het (doen) beoefenen van de
(studenten)korfbalsport, niet zijnde de beroepskorfbalsport, en het
bevorderen van de (studenten)korfbalsport, niet zijnde de
beroepskorfbalsport (waar hierna wordt gesproken over de korfbalsport
wordt daaronder verstaan de (studenten)korfbalsport, niet zijnde de
beroepskorfbalsport). De vereniging kan ook op andere wijze bijdragen
tot de vorming en de ontspanning van de leden.
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
Artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. aansluiting bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond, gevestigd te Zeist, hierna te noemen het:
“KNKV”;
2. het organiseren van wedstrijden en toernooien en andere evenementen—
op het gebied van de korfbalsport;
3. het verzorgen van trainingen voor de leden;
4. deelname aan nationale en internationale korfbaltoernooien in Nederland
en buiten Nederland, al dan niet georganiseerd voor studenten en al dan
niet georganiseerd door/onder auspiciën van het KNKV;
5. het organiseren van wedstrijden en toernooien en andere evenementen—
op het gebied van de korfbalsport;
6. het bezoeken van de vergadering(en) van de stichting: Utrechtse
Studenten Sportstichting en alle eventuele andere vergaderingen van die
stichting en/of vergaderingen die voor de vereniging/de korfbalsport van—
belang zijn;
7. het in verband met de korfbalsport onderhouden van contacten met
andere organisaties en instellingen;
8. het maken van propaganda voor de korfbalsport in woord, geschrift en
daad;
9. het behartigen van de belangen van haar leden;
10. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn.
LEDEN
Artikel 5
1. De vereniging kent competitieleden en trainingsleden.
2. a. Competitieleden zijn eden die kunnen deelnemen aan alle
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3.
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—
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activiteiten van de vereniging met inbegrip van wedstrijden en
toernooien die al dan niet in competitieverband zijn georganiseerd—
door/onder auspiciën van het KNKV/de vereniging.
b. Trainingsleden zijn leden die deel kunnen nemen aan alle
activiteiten van de vereniging met uitzondering van wedstrijden en—
toernooien die al dan niet in competitieverband zijn georganiseerd—
door/onder auspicien van het KNKV/de vereniging.
c. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering een lid—
wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging of voor de
korfbalsport in het algemeen het predikaat ‘erelid’ verlenen. Een
besluit van de Algemene Vergadering tot het verlenen van het
predikaat ‘erelid’ behoeft ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
4. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering het predikaat
‘erelid’ afnemen van een lid aan wie dat predikaat is verleend. Een
besluit van de Algemene Vergadering tot het afnemen van het predikaat
‘erelid’ behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 6
1. Alleen die natuurlijke personen die:
ouderzijn dan zestien (16) jaar; en
de korfbalsport actief beoefenen of beoefend hebben; en
studeren aan een instelling voor wetenschappelijk of hoger onderwijs—
in de gemeente Utrecht of niet langer dan twee jaar geleden
gestudeerd hebben aan een instelling voor wetenschappelijk of hoger
onderwijs in de gemeente Utrecht of een daarmee volgens het
bestuur gelijk te stellen instelling; en
voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van het KNKV;
kunnen lid zijn van de vereniging.
2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten
degenen die niet tot het lidmaatschap van het KNKV worden toegelaten—
of van wie het KNKV het lidmaatschap heeft beëindigd.
3. Het bestuur beslist over de toelating van competitieleden en
tra iningsleden.
4. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de
betrokkene de eerstvolgende Algemene Vergadering alsnog tot toelating
besluiten, zulks met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde.
Een besluit van de Algemene Vergadering tot het alsnog toelaten van de
betrokkene als lid behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte—
stemmen.
5. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 7
1. De vereniging en het KNKV kunnen, voor zover uit de statuten van de
vereniging onderscheidenlijk van het KNKV 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
—

—

—
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bedoelde rechten en schadevergooding vorderen, tenzij het lid het
bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging en het KNKV kunnen, voor zover dit in de statuten van de
vereniging ondorscheidenlijk van het KNKV uitdrukkelijk is bepaald, ten
laste van de loden verplichtingen aangaan.
3. Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid
bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens—
de vereniging.
4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden do in het eerste,
tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door hot
bestuur.
5. De vereniging kan door eon besluit van het bestuur of do Algemene
Vergadering verplichtingen al dan niet van financiële aard aan do
loden opleggen.
6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegons do vereniging
te gedragen naar hetgeen door do redelijkheid on billijkheid wordt
gevorderd.
7. De loden zijn tovens gehouden:
a. De statuten en reglementen van de veroniging, alsmede do besluiten—
van het bostuur en de Algomone Vorgadering van de voroniging na to
levon.
b. Do statuten en reglomenten van hot KNKV, do besluiten van een
orgaan van het KNKV, alsmede do van toepassing verklaardo
wodstrijdbepalingen na to leven.
c. Do belangon van do voreniging niet to schaden.
EINDE LIDMAATSCHAP
Art ikel 8
1. Hot lidmaatschap eindigt:
a. door hot overlijden van hot lid;
b. door royemont (ontzetting);
c. door opzogging door hot lid;
d. door opzogging door do voreniging.
2. Opzegging door do veroniging geschiedt door hot bostuur.
3. Royement geschiedt door hot bestuur.
a. Royement kan alleen worden uitgosproken wanneor een lid handelt in
strijd met do statuton, reglementen en/of besluiten van do voreniging,
of do voreniging op onrodelijke wijze benadeelt.
b. Botrokkeno wordt ten spoedigste schriftelijk op do hoogte gestold van
hot besluit ondor opgaaf van redon(on). Binnen één maand na
ontvangst van do kennisgeving kan do betrokkene schriftelijk bezwaar
aantekenen bij hot bestuur. Gedurende do bozwaartormijn en do
behandoling van het bezwaarschrift is hot lid geschorst en wordt do—
ingangsdatum van hot royoment opgeschort.
c. lndion wordt besloten tot definitievo royering wordt aan hot KNKV oen
kopio gozonden van do schriftolijko konnisgoving aan betrokkene.
4. Do voroniging kan hot lidmaatschap opzoggon:
—

-

-

—
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a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de
statuten voor het lidmaatschap stellen; in dat geval kan de vereniging
het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren; in dat geval kan de vereniging het
lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen;
c. wanneer het KNKV het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in
welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij
het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van het KNKV op—
de door het KNKV voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In
het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de
beëindiging door het KNKV is bevestigd of ongedaan gemaakt.
5. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in het
vervolg van dit artikel bepaalde.
6. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang
beëindigen:
a. wanneer redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt
of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend 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 zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten
en verplichtingen daaronder begrepen;
c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot
splitsing.
7. Opzegging van het lidmaatschap, hetzij door de vereniging, hetzij door—
het lid, dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, en
wel uiterlijk op vijftien mei (15 mei) van het betreffende verenigingsjaar—
tegen het einde van het betreffende verenigingsjaar; de onderhavige
bepaling geldt evenwel niet in een geval dat aan de vereniging of het lid—
de bevoegdheid toekomt om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang—
te beëindigen.
8. Een opzegging in strijd met het in lid 7 bepaa Ide doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
9. Indien een lid door het KNKV is geroyeerd, is het bestuur na het
onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van
het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
GELDMIDDELEN
Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. opbrengsten van acties;
c. subsidies;

—

—

—

—

—

—
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d. sponsorgelden;
e. andere baten.
2. Leden dienen jaarlijks, een door de Algemene Vergadering vastgestelde
contributie te betalen. Zij kunnen daarvoor in categorieën worden
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Zie voor ereleden
echter artikel 5 lid 3 van de onderhavige statuten.
3. De hoogte van de contributie en de periode waarvoor die contributie
geldt wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voordracht
van het bestuur.
4. Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
BESTUUR, BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) personen en maximaal zeven
(7) personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen; het aantal bestuursleden wordt vastgesteld
door het bestuur. Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering
benoemd op voordracht van het bestuur, in welke voordracht tevens
(een) bepaalde persoon/personen voor (een) bepaalde
bestuursfunctie(s) kan/kunnen worden voorgedragen; de voordracht van
het bestuur is evenwel niet bindend, zodat de Algemene Vergadering—
00k bevoegd is tot benoeming van bestuursleden buiten de voordracht—
om.
2. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de—
leden die achttien (18) jaar of ouder zijn.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal een jaar.—
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens het rooster aftredende bestuurder is steeds onmiddellijk
herbenoembaar.
4. Bij een vacature in het bestuur wordt de vervulling daarvan bij de
eerstvolgende Algemene Vergadering aan de orde gesteld.
5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de
overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, 00k als het
aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal—
vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden
verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te
roepen, waarin de vervulling van de ontstane vacatures aan de orde
komt.
Artikel 11
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Tot de taak van het—
—

—

—

—

—

—
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bestuurslid behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of
de statuten aan één of meer andere bestuursleden zijn toebedeeld.
4. Elk bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van—
zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk
bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken
geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af
te wenden.
5. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing die niet binnen
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door—
het verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.
7. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies (00k wel te—
noemen werkgroepen of secties), waarvan de leden door het bestuur—
worden benoemd en ontslagen.
Artikel 12
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit.
2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door:—
tenminste twee gezamenlijk handelende eden van het bestuur;
de voorzitter van het bestuur.
3. Het bestuur is bevoegd om aan één (1) of meer bestuursleden, als ook
aan één (1) of meer anderen, een schriftelijke volmacht te verlenen om
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
4. 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 vereniging worden ingeroepen.
5. De voorwaarde van voorafgaande, schriftelijke toestemming van de
Algemene Vergadering inzake de hierna in lid 6 sub a. tot en met h.
omschreven rechtshandelingen (dus uitdrukkelijk niet mede inzake de
hierna in lid 6 sub i. omschreven rechtshandelingen) geldt mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van die—
rechtshandelingen.
6. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de Algemene Vergadering:
a. Het kopen, verkopen, verkrijgen (al dan niet ten titel van koop),
vervreemden (al dan niet ten titel van verkoop) of bezwaren van (een)
registergoed(eren).
b. Het sluiten van (een) overeenkomst(en), waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
—

—

—
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sterk maakt of zich tot zekerheidstefling voor een schuld van een
derde verbindt.
c. Bed ragen ter teen opnemen (behoudens indien en voor zover het een
kredietfaciliteit als hierna onder d. bedoeld betreft waarvoor
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene
Vergadering is verleend) en bedragen ter teen verstrekken.
d. (Een) Kredietfaciliteit(en) afsluiten (voor het gebruiken van een
kredieffaciliteit waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Algemene Vergadering is verleend is geen voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Algemene Vergadering
vereistlbenodigd).
e. Het verrichten van (een) andere rechtshandeling(en) dan hiervoor
onder a tot en met d en hierna onder g en h bedoeld die een
financieel belang van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) te
boven gaatlgaan.
f. Het verrichten van een samenstel van rechtshandelingen dat een
financieel betang van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) te
boven gaat.
g. Het aangaan van (een) vaststellingsovereenkomst(en).
h. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrate—
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire—
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregeten, die geen
uitstel kunnen lijden.
i. Het verrichten van andere rechtshandelingen, die een jaarlijks door
de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag/financieel belang te
boven gaan of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt
verbonden.
7. Met betrekking tot de in lid 6 sub i. omschreven rechtshandelingen kan—
door en tegen derden qeen beroep worden gedaan op het ontbreken van
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene
Vergadering.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.—
2. Jaarlijks wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een
Algemene Vergadering (de jaarvergadering) gehouden.
3. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het—
afgelopen boekjaar. Daartoe brengt het bestuur op die vergadering zijn
jaarverslag uit en legt het bestuur de balans en de staat van baten en—
lasten met een toelichting ter goedkeuring over aan de vergadering.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Het vorenstaande geldt behoudens verlenging van de termijn
waarbinnen het bestuur de bedoelde rekening en verantwoording dient
af te leggen door de Algemene Vergadering.
4. De in lid 3 bedoelde stukken worden ondertekend door alle
bestuursleden; ontbreekt de handtekening van één (1) of moor
bostuursleden, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding—
gomaakt. Na afloop van de in lid 2 omschreven termijn kan ieder lid van—
de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij de in lid 3
omschreven verplichtingen nakomen.
5. De Algemeno Vorgadering benoomt jaarlijks/om het jaar een
kascontrolecommissie, bestaande uittwee leden die geen deol mogen—
uitmaken van het bestuur. De leden worden benoemd voor de duur van
een (1)jaar.
6. De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten—
en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
7. Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar—
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst do kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
boschikbaar te stellen.
8. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle
handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
9. Het bestuur is vorplicht de in het eerste en derde lid bedoelde boeken,
boscheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te
bewaren.
BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 14
1. Organon van de vereniging zijn het bestuur en de Algemene
Vergadering, alsmede al die commissies, werkgroepen, secties en
personen die krachtens de statuten door de Algemene Vergadering of
het bestuur zijn belast met een nader omschrevon taak en aan wie
daarbij door de Algemene Vergadering of het bestuur
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. Hot in eon vergadering van eon orgaan uitgesproken oordeel van do
voorzitter omtrent do uitslag van eon stemming is beslissend. Hetzolfde
goldt voor do inhoud van een gonomon bosluit, voor zover word gestomd
over eon niet schriftolijk vastgolegd voorstel.
3. Wordt ochter onmiddellijk na het uitsprokon van het oordeel van do
voorzittor do juisthoid daarvan betwist, dan wordt het to nemen besluit
schriftolijk vastgelegd en vindt oon niouwo stemming plaats, indion do
meordorhoid van de vergadering of, indion de oorspronkolijke stomming—
niot hoofdolijk of schriftelijk goschioddo, eon stemgorechtigde aanwozige
dit verlangt. Door deze niouwo stemming vorvallen do rechtsgovolgen
van do oorspronkolijko stemming.
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Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op
de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden
goedgekeurd.
5. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of de statuten, is—
nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist
rechtskracht.
6. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van
een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling
van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft
genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de—
ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de—
bekrachtiging.
7. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn,—
die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft
genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
8. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet
omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand
komen van het besluit regelen;
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 7—
zesde lid;
c. wegens strijd met een reglement.
9. Tot de bepalingen als bedoeld in lid 8 onder a. behoren niet die welke de
voorschriften bevatten waarop in het zesde lid wordt gedoeld.
10. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een
jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende
bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende van het besluit kennis
heeft genomen of daarvan is verwittigd.
11. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 8 onder
a., kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd; voor dit—
besluit gelden de zelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
De bevestiging werkt niet zolang een tevoren ingestelde vordering tot—
vernietiging aanhangig is.
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als—
opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit—
besluit het tegendeel voortvloeit.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 15
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
2. Onverminderd de gehoudenheid van het bestuur tot het bijeenroepen—
van de in artikel 13 lid 2 bedoelde jaarvergadering, roept het bestuur de—
Algemene Vergadering bijeen wanneer het dit wenselijk oordeelt, of
wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
3. De eden van de vereniging worden voor alle Algemene Vergaderingen
ten minste zeven (7) dagen tevoren schriftelijk uitgenodigd met
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gelijktijdige vermelding van de agenda. Het bestuur neemt op de agenda
ook die onderwerpen op die door tenminste één/tiende (1/1O) gedeelte
van het aantal stemgerechtigde leden uiterlijk vier (4) weken voor de
Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd; aan de—
eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de agendapunten
elektronisch bij het bestuur zijn aangeleverd.
4. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de uitnodiging langs—
elektronische weg is toegezonden in een leesbaar en reproduceerbaar—
bericht aan het adres dat voor dit doe! bekend is gemaakt.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig—
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1I1O)
gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering verplicht tot het
bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet—
anger van vier (4) weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van
schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek
elektronisch is vastgelegd.
6. Indien aan het in het vorige lid bedoelde verzoek binnen veertien dagen—
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
van de Algemene Vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur
de Algemene Vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één
(1) ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
Artikel 16
1. De voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid of verhindering één
(1) van de andere bestuursleden, daartoe aangewezen door de
aanwezige bestuursleden treedt op als voorzitter van de Algemene
Vergadering.
2. De secretaris van het bestuur maakt een vergaderverslag van alle
Algemene Vergaderingen en legt dit ter goedkeuring voor aan de leden
bij de eerstvolgende Algemene Vergadering.
De voorzitter van de Algemene Vergadering is steeds bevoegd om een
ander aan te wijzen tot het houden van de notulen.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
leder lid dat niet geschorst is heeft toegang tot de Algemene
Vergadering.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het
besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord
te voeren.
3. Tenzij in deze statuten of de wet anders is voorgeschreven, worden alle—
besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste een derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij gebreke van het quorum geldt, dat—
binnen acht (8) dagen een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven, te
houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de
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eerste vergadering, waarin over de/het in de bedoelde eerste
vergadering aan de orde geweest zijnde voorstel(len) kan worden
besloten met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden
medegedeeld dat het de tweede vergadering betreft zodat daarin
besluitvorming over de bedoelde voorstel(len) kan plaatsvinden
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
leder lid dat niet geschorst is heeft één (1) stem.
4. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
gemachtigd ander lid. Degene die gemachtigd wordt, kan echter in totaal
niet meer dan twee (2) stem men uitbrengen, dus slechts voor één (1)—
ander lid als gevolmachtigde optreden. Alleen stemgerechtigde leden—
kunnen als gevolmachtigde optreden. Aan de eis van schriftelijkheid van
de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd.
5. Alle leden hebben stemrecht. Leden van zestien jaar en zeventien jaar—
oefenen zelf hun stemrecht uit.
6. Een eenstemmig 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 Algemene Vergadering.
7. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt schriftelijk—
gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling—
wordt gestemd.
8. Ongeldige stemmen zijn stemmen:
die blanco zijn;
die op enigerlei wijze ondertekend zijn;
die iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht;
die een andere naam/namen bevat(ten) dan van de personen over wie
wordt gestemd.
bij de benoeming van personen bij de eerste stemming geen
Wordt
9.
meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming
gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen dan wordt
herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de
meeste stemmen verkregen.
10. Bij het staken van de stem men over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij een voorstel over personen, dan beslist de
voorzitter van de vergadering.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een—
Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven (7)
dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van—
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
—
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dagen vóôr de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de eden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de
voorstelde wijziging ten minste veertien dagen vOór de vergadering op
de website van de vereniging gepubliceerd en/of langs elektronische
weg in een leesbaar en reproduceerbaar bericht toegezonden aan de bij
de vereniging bekende adressen van de leden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de Algemene Vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stem men wordt genomen.
4. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Vergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derden van
het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste—
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Bij gebreke van het quorum geldt, dat binnen acht (8) dagen een nieuwe
vergadering wordt uitgeschreven, te houden niet eerder dan twee (2) en—
niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, waarin tot
wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van
tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde eden.
6. Bij de oproeping tot de in het vorige lid bedoelde vergadering moet
worden medegedeeld dat het de tweede vergadering betreft zodat daarin
besluitvorming kan plaatsvinden ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.
Van de datum van akte-passering wordt mededeling gedaan op de
website van de vereniging. leder bestuurslid afzonderlijk is tot het doen
verlijden van deze akte bevoegd.
8. De bestuursleden zijn verplicht bij de Kamer van Koophandel een
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.
ONTBINDING
Artikel 19
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel
18 leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van
de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee derden van
het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste—
drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Bij gebreke van het quorum geldt, dat binnen acht (8) dagen een nieuwe
vergadering wordt uitgeschreven, te houden niet eerder dan twee (2) en—
niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, waarin tot
ontbinding kan worden besloten met een meerderheid van tenminste
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeachte het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
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Bij de oproeping tot de in het vorige lid bedoelde vergadering moet
worden medegedeeld dat het de tweede vergadering betreft zodat daarin
besluitvorming kan plaatsvinden ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
5. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging
als vereffenaars op.
De Algemene Vergadering is evenwel bevoegd na het besluit tot
ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met—
gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
6. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel
batig saldo bepaald, terwijl de Algemene Vergadering tevens een of
meer bewaarders aanwijst.
7. 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 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”.
8. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende
zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.
OVERIGE ONDERWERPEN
Artikel 20
1. De Algemene Vergadering geeft bij huishoudelijk reglement nadere
regels over het lidmaatschap, de contributie-inning, de werkzaamheden
van het bestuur, strafprocedures, het instellen van commissies,
werkgroepen, secties, de vergaderingen en alle andere onderwerpen—
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die—
strijdig zijn met de wet en de statuten, noch met de statuten en de
reglementen van het KNKV.
SLOTBEPALING
Artikel 21
In alle gevallen waarin door de statuten niet wordt voorzien beslist het
bestuur.
BEKENDHEID COMPARANT
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor
gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Ermelo op de datum aan het begin van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en
een toelichting daarop van mij notaris, heeft de comparant verklaard tijdig
van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de—
gevolgen daarvan te hebben begrepen en op volledige voorlezing geen
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en
4.
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mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening
VOOR AFSCHRIFT
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