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VERENIGING
STATUTENWIJZIGING
IJMEGEN'OUICK'
TENNISCLUB'N
tien,
meitweeduizend
Heden,
eenentwintig
te Nijmegen:
Gips,notarisgevestigd
Alexander
Bastiaan
verschenen
voormij,Mr Cornelis
64' 6522GSwonende
Sterreschansweg
Stakenborg,
1. deheerJozefHendrikJacques
september
geboren
te Venloop negenentwintig
gemeente
Heumen,
Nijmegen,
itskaa
rt metidentite
vaneenNederlandse
houder
tweeënveertig,
negentien
honderd

1E5748280:
nummer
277' 6524LM
Archipelstraat
wonende
van Meerten,
ZegerCuculain
2. deheerRoeland
vijfenveertig,
honderd
negentien
geboren
optweenovember
in Nijmegen
Nijmegen,
metnummerITKDRCHK6;
identiteitskaart
vaneenNederlands
houder
enpenningmeester
voorzitter
vanrespectievelijk
in hunhoedanigheid
handelend
te dezen
gevestigd
te Nijmegen'
"Nijmegen-Ouick",
statutair
vandevereniging:Tennisclub
in het ingeschreven
DXNijmegen'
141,6525
Nijmeegsebaan
kantoorhoudende
ondernummerGelderland
voorcentraal
vanKoophandel
vandeKamer
handelsregister
op grondvan bevoegd
enalszodanig
devereniging,
hiernaookte noemen:
40144435,
akte bij notariële
destatutenwijziging
artikel1o lid 1 vandestatutenvandevereniging
vastte leggen.
personen
verklaa
rden:
Deverschenen
optwintigjanuariopgericht
erkenning
werddestijds
metKoninklijke
Devereniging
vierenzestig.
negentienhonderd
akte bij notariële
zijnvoorhetlaatstgeheelgewijzigd
Destatutenvandevereniging
voorMr M.A.Laumans'
negenenzeventig
honderd
aprilnegentien
verleden
opzeventien
te Nijmegen.
destijds,
notarisgevestigd

gehouden
optienheeftindevergadering
vandevereniging
vergadering
Dealgemene
destatuten
te tienbesloten
tweeduizend
negen
enopelffebruari
februari
tweeduizend
vandenotulen
exemplaar
aktegehecht
ditbesluit
blijktuiteenaandeze
wijzigen;van

dezevergadering.
TOESTEMMING
opgrondvanartikel17 lid 3 suba vandestatutenvereiste
Devoordestatutenwijziging
isverleend,
LawnTennisBond(K'N.L.T.B')
Nederlandse
vandeKoninklijke
toestemming
zo a |sb |i j ktu i te e n aandezeaktegehechtstuk' -

STATUTENWIJZIGING
ing
personen
vanhetbesluittot statutenwijzig
ter uitvoering
verklaarden
Deverschenen
luidenalsvolgt:
statutenmetingangvanvandaag
datdegewijzigde

STATUTEN
Artikel1 - Naamen zetel
1.

*

l

- z-

Devereniging
,,Nijmegen_Ouick,,.
draagt
denaam:
Tennisclub
- Plaatsvan
2'
vestiginggevestigd
in degemeente
Nijmegen.
^3. l.i!it
Historie
-

erkennins
opsericht
_
oprwintis
januari

3:"".:ï::ï::j:,1ïlj-1'-i::,f.,,rkrijke
negen
tienhonderdvierenzestio.
Artikel2 - Doel
1. Doel

enbevorderen
vandetennissport
enailes
ï,X,"**lj::T^::1,.1:-:l,lt.b.g.f.nen
jr.ran
zijnin.de

y:",,31f
r..*,,,ir.lN,;;il; ;.i;#",ï: ;';: :
::,5l.f!erl
Koninklijke
Nederlandse
Lawniennisbond
(hierna

ookte noemen: K.N,L.T.B.)
. -----------\_/

2. Middelen

Devereniging
trachtdit doelondermeerte bereiken

toth.et
beoefenen
j:_s-.r..g.ll.id
uií r,ettennissper;--

ï i:l::y::l::
b.
hetvormen
vaneenbándtussen
zUnt.a.n;{

.

d.,red€n
tesenover
deverenisins:
_
Koninkrijke
l,::::T::::ï"::'jln^:1f:
Nedertandse
Lawn
Tennis
(hierna
Bond
á.t.. ,..r.r,'iiï'ril )f_ï:_

kunnen
reiden
,., r,if".ln,g.rr
rq" het
-- --" -vr" van
sperpeil
rPErPErl
"r"

ï:::Ttr":i:iiiiï*ll*

van de ledenvan de vereniging'

e. hetuitschrijven
van_endeelnemen
aanwedstrijden,
speciaal
ookdoorhet _
deelnemen
aandoordeK.l,, - ^

ilï.ï:ifl'.'J:;ï
ffiï [ïJ[il*.,.,*_
I iti"ï:::iïi!ïriË!
h. arhetseen
tedezerzake
nader
isomschre*n
ií r,Ëti,t.;.i.ïïilï,i*,--

Reglement;
zichaante sluiten
bijdeK.N.Lï.B.
q
. ...i..
Antket3 - Lidmaatschap
1.
Lidvandevereniging
kunnen
zijn:

de.eerste
januari
_
vannetverenisinssjaar
;:ïJ:."i:j.1::,:ï,lf
,llr-ln:tjle-voor
reeftijd
hebben
bereikt,
., uÈa.ii''ri";#:i;ffil|J:lï?

*"1:::1.iïli1ge
beoefend
hebben.

2. Aanmelding
en toelating
alslid

::.r:::ï^ri^1':_'::h

rl |,idbij..het
bestuur
hebben
aansemetd
_
endoorhetbestuur

zijntoeseraten.
r,e;;,1;;ï;;;i:*,,0ï,'r.,ïiïïn..il:Í:::ït lï f^:ï::lils
rs:'.:1.
versaderins-arsnos
"u'
t.ià.rrils'
;.;,
;;;;.'"',
::ly:llli *,
ff::r;lï.]ïTlr
bij deK.N.L.T.B.

tidmachtist
hettiddeverenisins
_
orirhemalstidaante metden

inovereenstemmins
metde

statuten,
resrementen
en
i::;kli,:ïl:ïï:l3it'.,
besluiten
vandeK.N.LT.B.
Zij diedoordeKN.LT.B.
uit hetlidmaatschap
zijnontzet,
runnengedurende
de penode
vanontzetting
geenlidvandevereniging
zijn.
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Erelidmaatschap
voorverdiensten
kaneenlid,op grondvanzijnbijzondere
vergadering
Dealgemene
tot erelidbenoemen.
devereniging,
en plichtenalseengewoonlid.Hij of zij hoeftrechten
Eenerelidheeftdezelfde
te betalen.
echtergeencontributie
4. Juniorleden
januari
vanhet
personen
dievoordeeerste
zijnnatuurlijke
Juniorleden
bereiktendiede -.-leeftijdnogniethebben
dezeventienjarige
verenigingsjaar
tot de toegang
Dezeledenhebben
of beoefend
hebben'
actiefbeoefenen
tennissport
qeenmaarhebben
mogen
daarhetwoordvoeren,
ledenvergaderingen,
algemene
stemrecht.
Ledenregister
bij'waarinde namen€fl vanhetbestuurhoudteenledenregister
Desecretaris
vanalleledenzijnopgenomen.
adressen
6, Schorsing
wordendriemaanden
vanten hoogste
vooreenperiode
Eenlid kandoorhetbestuur
of psverplichtingen
nietnakomt
zijnlidmaatscha
geschorst
alshetlidbij herhaling
mateh€eftin ernstige
vandevereniging
debelangen
of gedrag
doorhandelingen
kanhet lid ziin vanschorsing
geschaad.
dezeperiode
Gedurende
nietuitoefenen.
lidmaatschapsrechten
vergadering
7, Beroep
op de algemene
kan
isgesteld,
in kennis
tot schorsing
nadathetlidvanhetbesluit
éénmaand
Binnen
endaar
gaanbijdealgemene
vergadering
in hogerberoep
datlidvandatbesluit
blijfthetlid geschorst'
enhetberoep
deberoepstermijn
voeren.
Gedurende
verweer
metzichmee'alslidvandevereniging
brengt
schorsing
doordeK.N.LT.B.
Schorsing
Artikel4- EindelidmaatschaP
1. Einde
p ern0lgr
d
ooor:
eindigt
Hetlidmaatscha
:n vanhetlid:a. hetoverlijden
ingdoorhetlid;
0. opzegg
vereniqi
deverenlgln9;
namens
c. opzegging
d. ontzetting.
doorhet lid
2. Opzegging
geschieden
tegenheteindedoorhetlid kanslechts
vanhetlidmaatschap
Opzegging

J.

vaneen
enmetinachtneming
r,mitsschriftelijk
igingsjaa
vaneenveren
eenmaand.
vantenminste
ingstermijn
opzegg

jaarblijft hetlidverschuldigd.
Telateopzegging
voorhetlopende
Decontributie
-verbonden
vandedaaraan
- metinbegrip
heefttot gevolgdathet lidmaatschap
- eersteindigtaanheteindvanhetvolgende
verplichtingen
financiële
besluit'
anders
omstandigheden
wegens
bijzondere
veren
igingsjaar,
tenzijhetbestuur
eenmaandbinnen
ingang
opzeggen
metonmiddellijke
Eenlid kanzijnlidmaatschap
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nadathemeenbesruit
tot omzetting
vandevereniging
in eenandere
rechtsvorm
of tot fusieismeegedeeld.
Indatgevalblijfthijdeooispionkelijk
voordatjaar
vastgestelde
contributie
versch
uldiqd.
3. Opzegging
namens
devereniging
Opzegging
namens
devereniging
geschiedt
doorhetbestuur,
doormidder
vaneenschriftelijk
berichtaanhet lid,metvermelding
vandereden(en)
vanopzegging._
Opzegging
is mogelijk:

alseenlidnietmeervordoet
aandestatutaire
vereisten
voorhetridmaatschap,
alseenlid- ondanks
zorgvuldige
_ zijnverplichtingen
aanmaning
jegens
de

veren
igingnietnakomt,
wanneer
redelijkerwijs
vandevereniging
nietgevergd
kanwordenhet
lidmaatschap
te latenvoortduren,
of

-

4.

wanneer
hij hetlidmaatschap
vandeK.N.LT.B.
verliest.

Bijhetopzegg
ingsbesluit
wordttevensdedatumvanbeëindiging
vanhet lldmaatschap
vastgesteld.
Decontributie
voorhetlopende
jaa-rblijft verschurdigd.
-

0ntzetting
ontzetting
uit hetridmaatschap
geschiedt
doorhetbestuur,
doormÍdder
vaneenschriftelijk
bericht
aanhetlid,metvermelding
_
vandereden(en)
vandeontzetting.
Ontzetting
ismogerijk
arseenridinstrijdhandert
of heeftgehanderd
metdestatuten,
reglementen
of besluiten
vandevereniging,
of devereniging
oponredelijke
wijze_

benadeelt
of heeftbenadeeld.
Deontzetting
gaatonmiddellijk
in.Decontributie
voorhetlopende
jaarblijftverschuldigd.
5. Beroepop algemene
vergadering

Binnen
éénmaand
nadathetridvanhetbesruit
tot opzegging
of ontzetting
in kennis
isgesteld,
kandatridvandatbesruit
in beroep
gaanbijdeartemene
vergadering
en daarverweer
voeren.
Gedurende
deberoepstermijn
.n i.rrng.no.
hetberoep
ishetrid

geschorst.
Artikel5 - Donateurs

1. Donateu
Donateurs
zijnzij,diedoorhetbestuur
alszodanig
zijntoegelaten.
Donateurs
zijngebonden
aandestatuten
enaandebesruitin
vanhetbestuur
endealgemene
vergadering.
Zijhebben
afieen
toegang
tot deargemene
vergadering
arsdie

vergadering
datbesluit.
Zij hebben
daargeenstemrecht.
2 . Toelating,
opzegging
Dein dezestatutenvoorledengetroffen
_
regelingen
inzaketoelating
enopzegging
metdegevolgen
daarvan,
zijnzoveelmogelijk
ookvantoepassing
opdonateurs.
3 . Financiële
bijdrage
Dealgemene
vergadering
stelthetminimumbedrag
vastdat,hetzijper
veren
igingsjaar,
hetzijineens,
dooreendonateur
aandevereniqino
Ísversch
uldigd.4, Register
vandonateurs
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vandedonateurs
bij waarindenamenenadressen
houdteenregister
Desecretaris
zijnvermeld.
Artikel6 - Geldmiddelen
bestaan
uit:
vandevereniging
Degeldmiddelen

contributies;
donaties

ies;
subsid
sponsorgelden;
erfrechtof schenking;
krachtens
verkrijgingen
en
en haarvermogen,
vandevereniging
uit activiteiten
inkomsten
baten.
overige
van de leden,entreevergoeding
AÉikel7 - Contributie
1. Vaststelling
door
waarvan
dehoogtewordtvastgesteld
contributie,
Deledenbetaleneenjaarlijkse
gevolgd
doordatbijaanmelding
bepalen
Dezekantevens
vergadering.
dealgemene
dewaarvan
ingdientte wordenvoldaan
vaneenlid,eenentreevergoed
toelating
vergadering
zalwordenvastgesteld.
doordealgemene
hoogteeveneens
ingedeeld
dieeenverschillende
worden
in categorieën
daarbij
Deledenkunnen
betalen.
contributie
2. Ontheffing
of ten
eenlid geheel
omstandigheden,
bijzondere
om,wegens
Hetbestuuris bevoegd
in enigjaar'
vanhetbetalen
vancontributie
te verlenen
deleontheffinq

betaling
3, Automatische

viaautomatische
contributie
kanbesluiten
datdejaarlijkse
vergadering
Dealgemene
n.
voldaa
zalworden
betalino
4. ContributieK.N.L.T.B.
alleledendeK'N'L.T.B.
betalen
contributie
Naastdein lid 'l vandit artikelgenoemde
jaarlijks
wordtafgedragen.
aandeK'N.1.Ï.8'
welkedoordevereniging
contributie,

ArtikelI - Bestuur
rsleden
1, Aantalbestuu
datbestaatuit ten minstevier(+)en dooreenbestuur
wordtbestuurd
Devereniging
negen(9)personen.
ten hoogste
vast.
stelthetaantalbestuursleden
vergadering
Dealgemene
-minimumis gedaald
hetvoorgeschreven
beneden
Alshetaantalbestuursleden
vandevacatures
- vandevervulling
leden- in afwachting
deovergebleven
oefenen

uit.
detakenvanhetbestuur

in mogelijk
zospoedig
vergadering
draagter zorgvoordatdealgemene
Hetbestuur

kanvoorzien.
devacatures
bestuursleden
2. Benoeming
benoemt
debestuursleden.
vergadering
Dealgemene
geschiedt
uit deledenvandevereniging'
Deze
benoeming

__

_l
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3. VoordÍacht
bestuursbenoemino

Debenoeming
vanbestuursleden
geschiedt
uiteenvoordracht.
Hetbestuur
alsmede
tien(t0)ledenis/zijnbevoegd
eenvoordracht
opte maken.Devoordracht
wordtbij deoproeping
voordealgemene
vergadering
meegedeeld.
Devoordracht
is nietbindend.

4. Zittingsperio
Bestuursleden
wordenbenoemd
vooreenperiode
vandrie(3)1aar.

Eenbestuurslid
isonbeperkt
herbenoembaar.

5. Roostervan aftreden
Hetbestuur
stelt,op basisvandezittingsperiode
.-.vandebestuursleden,
eenrooster
vanaftreden
vasten houdtdit bii.
Datroostermoetzodanig
wordenopgemaakt
datheteengoedfunctioneren
vanhet bestuur
nietin deweg

wie in eentussentijdse
vacature
wordtbenoemd,
neemt
ophetrooster
deolaats
van
zijnvoorga
ngerin.
Artikel9 - Eindebestuurslidmaatschap;
schorsing
1. Eindebestuurslidmaatschap
Eenbestu
urslidmaatschap
eindigt:
dooraftreden
op grondvanhetrooster
vanaftreden:
dooraftreden
opeigenverzoek;
doorheteindevanhetlidmaatschap
vandevereniging;
dooroverlijden
of ondercuratelestelling;
wanneer
eenbewindvoerder
of mentorwordtaangesteld
wegens
geestelijke
stoorn
is;
- doorontslagkrachtens
eenbesluitvandealgemene
vergadering
bij besluit-genomen
meteenmeerderheid
vanten minstetwee/derde
(2/3.)vande -.-__,
uitgebrachte
stemmen
in eenvergadering
waarinten minsteeen/tweede
(1/2.)vandeledenaanwezig
of vertegenwoordigd
is;

-

wanneer
hij instaatvanfaillissement
wordtverklaard,
eenregeling
in hetkadervandeSchu
ldsaneringsregeling
natuurlijke
personen
ophemvantoepassing
wordtverklaard
of hijsurséance
vanbeta
l ingverkrijgt;

eenenandermetin achtneming
vanhethiernabepaa
lde.
Schorsing
doorde algemene
vergadering
Eenbestuurslid
kante allentijdedoordealgemene
vergadering
wordengeschorst
bij
besluitgenomen
meteenmeerderheid
vanten minstetwee/derde
(2/3.)vande
uitgebrachte
stemmen.
Deschorsing
belooptten hoogste
driemaanden
enkandoordealgemene
vergadering
eenmaal
metdietermijnwordenverlengd.
Volgtgedurende
deschorsing
geeno n ts|a g ,d a n isdeschor singnahetVer |oopvandeter mijngeëi ndi gd.
Hetbestuurslid
wordtin degelegenheid
gesteld
zichin debetreffende
alqemene
vergadering
te verantwoorden
en kanzichdaarindooreenraadsman
doenbiistaan.-
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rsvergadering
bestuu
Artikel10 - Bestuursfuncties;
bestuur
1, Samenstelling
secretaris
enpenningmeester.
kenteenvoorzitter,
Hetbestuur
tenzijdealgemene
vandefuncties,
voorziet
zelfin deverdeling
Hetbestuur
voorzitter
te benoemen.
voorbehoudt
om
de
zichhetrecht
vergadering
worden--kunnenin éénpersoon
en penningmeester
vansecretaris
Defuncties
verenigd.
dieingeval
aanwijzen,
uit zijnmidden
eenvervanger
Voorelkvanhenkanhetbestuur
is voorwiehij alsvervanger
of beletdefunctievervultvandegene
vanontstentenis
aangewezen.
van het bestuur
2. Vergaderingen
of tweeandereleden
desecretaris
zo dikwijlsalsdevoorzitter,
vergadert
Hetbestuur
te gaateendoordesecretaris
dat nodigvinden.Aandevergadering
vanhetbestuur
vandete behandelen
vooraf,meteenagenda
uitnodiging
verzorgen
schriftelijke
enstukken.--toelichting
zonodigmetaanvullende
onderwerpen,
persoon
maaktnotulenvan
aangewezen
doorhetbestuur
of eenandere
Desecretaris
aanwezig
eneenanderopdevergadering
diedoordevoorzitter
hetverhandelde,
urslidwordenondertekend.
bestu

Artikel11 - Bestuurstaak
1.
vandevereniging.
Hetbestuuris belastmethetbestuur
of werkgroepen
2, Commissies
metgelijktijdige
in het levenroepen
of werkgroepen
kancommissies
Hetbestuur
werkenonder-'of werkgroepen
vanhuntaak.Dezecommissies
vaststelling
zeopte heffen,de Hetbestuuris bevoegd
vanhetbestuur.
verantwoordelijkheid
rijvingte herzien.
en huntaakomsch
ente ontslaan
te benoemen
ledendaarvan
3, Bestuursbevoegdheidtot vanovereenkomsten
tot hetaangaan
te besluiten
Hetbestuuris nietbevoegd
van
entot hetaangaan
vanregistergoederen,
en bezwaring
verkrijging,
vervreemding
schuldenaar
zichalsborgof hoofdelijk
waarbijdevereniging
overeenkomsten
voordeschuld
zichvooreenderdesterkmaaktof zichtot zekerheidstelling
verbindt,
vaneenderdeverbindt.
worden=kanaanderden
vanhetbestuur
vandebevoegdheid
Dezebeperking

regen9eworpen.
tenzijdit vannalatenschappen,
tot hetaanvaarden
isnietbevoegd
Hetbestuur
qeschiedt
rijving.
vanboedelbesch
onderhetvoorrecht
4, Goedkeuringsvereiste
te
besluitduidelijk
strekkend
kanbij eendaartoe
vergadering
Dealgemene
Eenonderwerpen.
aanhaargoedkeuring
vanhetbestuur
besluiten
omschrijven
aanhetbestuurwordtonmiddellijk
vergadering
vandealgemene
dergelijk
besluit
medegedeeld.
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0p hetontbreken
vandezegoedkeuring
kantegenendoorderden
geenberoepgedaan.
worden
Artikel12 - Vertegenwoordiging
1. Statutaire
vertegenwoordigin
gsbevoegdheid
Devereniging
wordtvertegenwoordigd
door:
- hetgehele
bestuur,
of
- twee(2)gezamenlijk
handelende
bestuursleden
waarbij
éénvandietweede functievanvoorzitter,
danwelplaatsverva
ngendvoonitterheeft.
In de in hetvorigeartikeromschreven
gevalenkanvertegenwoordiging
vande
vereniging
geschieden
slechts
naverkrijging
vandedaarbedoelde
goedkeuring.
2. Bijhouding
inschrijving
handelsregister

Desecretaris
zorgtvoordebijhouding
vandeinschrijving
in hethandelsregister.3 . Vertegenwoordiging
krachtens
volmacht
Hetbestuur
of twee(z)gezamenlijk
handelende
bestuursleden
kan/kunnen
volmacht
verlenen
aanéénof meerbestuursleden
of derden,
gezamenlijk
zowel
alsafzonderlijk,
omdevereniging
binnen
degrenzen
vandievolmacht
te vertegenwoord
igen.
Artikel13 - Verslaggeving
enVerantwoording
1. Verenigingsjaar
Hetverenigingsjaar
isgelijkaanhetkalenderjaar.
2, Boekhouding
Hetbestuur
draagtzorgvoordebijhouding
enverantwoording
vandefinanciën
van devereniging,
zodanig
datderechten
enplichten
vandevereniging
steeds
kunnen
wordengekend.
Hetbestuur
zorgtvooreenoverzicht
vanontvangsten
en uitgaven
in
eenverenigingsjaar
eneenoverzicht
vanhaarbezittingen
enschulden
aanhit begin-

enheteinde
vandatjaar,samen
te noemen
deiaarstukken.

Hetbestuur
moetdefinanciële
bescheiden
ten minstetien(10)jaar bewaren.
-....-,
Jaarlijks
wordtuiterlijkin demaandmaarteenalgemene
-:-vergadering,
de
jaarvergadering,
gehouden
endaarinbrengthetbestuur
haarjaarverslag
uit endoet,onderoverlegging
vaneenbalans
eneenstaatvanbatenenlasten,
rekening
enverantwoording
overhaarin hetafgelopen
gevoerde
boekjaar
bestuur.
Dezestukkendienendoorallebestuurders
te wordenondertekend.
Indiendeondertekening
vanéén
vanhenontbreekt,
dienthiervan
onderopgave
vanredenmelding
te wordengemaakt.
3 . Jaarstukken.
Controlecommissie
Hetbestuur
legtdejaarstukken
ter goedkeuring
vooraandealgemene
vergadering.
wordtoverdegetrouwheid
vandezestukken
nietovergelegd
eenverklaring
u.n .in accountant
alsbedoeld
in artikel2:393lid 1 Burgerlijk
wetboek,
danwordendaaraan
voorafgaand
dejaarstukken
gecontroleerd
dooreendoordealgemene
vergadering
te
benoemen
controlecommissie
vanten minstetweeledendiegeendeelmogenuitmaken
vanhetbestuur.
Eenlid kanten hoogste
tweeachtereenvolgendi
jarenzittinghebben
in decontrolecommissie.
Hetbestuurisverplicht
om decontrolecommissie
inzage
te gevenin degehele
-

l
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boekhouding
endedaarop
betrekking
hebbende
bescheiden
enomalledoorhaargewenste
inlichtingen
te verstrekken.
Alsdecommissie
datvooreenjuistevervulling
vanhaartaaknoodzakelijk
achtkanzijzichlatenbijstaan
dooreenextern
deskundige.
Decommissie
brengt
vanhaaronderzoek
verslag
uit aandealgemene
vergadering,
vergezeld
vaneenadvies
tot al of nietgoedkeuring
vandejaarstukken.
Nadatdejaarstukken
zijngoedgekeurd
doordealgemene
vergadering
wordthetgedaan
voorstel
om kwijtingte verlenen
aanhetbestuur
voordedoorhaardaarmeeafgelegde
rekening
enverantwoording.
Artikel14 - Dealgemene
vergadering
1. Bevoegdheid
Aandealgemene
vergadering
komen
in devereniging
allebevoegdheden
toe,dieniet
doordewet of destatutenaanhetbestuur
zijnopgedragen.
2, Vergadering
Dealgemene
vergadering
wordtbijeengeroepen
doorhetbestuur.
Eenaantalleden,
samen
bevoegd
tot hetuitbrengen
vantenminste
eentiendedeelvandestemmen,
kanhetbestuur
schriftelijk
verzoeken
eenalgemene
vergadering
bijeen
te roepen
binnen
vierwekennadatverzoek.
Alshetbestuur
nietbinnen
veertien
dagennaontvangst
vandatverzoek
deuitnodiging
tot devergadering
heeft
doenuitgaan,
kunnendeverzoekers
zelfdevergadering
bijeenroepen.
3. Jaarvergadering
Jaarlijks,
uiterlijkzesmaanden
naafloopvanhetveren
igingsjaa
r, wordteenalgemene
jaarvergadering
vergadering
gehouden.
- dejaarvergadering
In de
komen
ondermeeraandeorde:
a. hetverslag
jaar;
vanhetbestuur
overhetafgelopen
b. hetvoonteltot hetal of nietgoedkeuren
vandejaarstukken
overhetafgelopen
Jaati

hetvoorstel
tot verlenen
vankwijtingaanhetbestuu
d. debenoeming
vandeleden
vandecontrolecomm
issie
voorhetnieuweveren
igingsjaa
r;
e. debenoeming
vanbestuursleden
alserin hetbestuur
vacatures
bestaan:
en. f. voorstellen
vanhetbestuur
of de leden,
zoals
aangekondigd
bijdeoproeping
voor
devergadering.

4. Begroting
Uiterlijk
eenmaand
voorhetverstrijken
vanhetverenigingsjaa
r, legthetbestuur
debegroting
voorhetkomende
verenigingsjaar
terinzage
vandeleden.
Artikel15- Oproeping
tot devergadering
1. Wijzevanoproeping
Deoproeping
tot dealgemene
vergadering
vindtplaats
doormiddel
van:
publicatie
een
in hetverenigingsorgaan;of
eenschriftelijke
berichtaandeadressen
vande ledenvolgens
het ledenregister;
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of

eenelectronisch
bericht
aanhetdoorhetbetreffende
ridaanhetbestuur
opgegeven
emailadres.

2. Termijnvanoproeping
Determijnvanoproeping
bedraagt
ten minsteveertien
dagen,
dedagvande oproeping
endedagvandevergadering
nietmeegerekend
Inhoud
Naastdeplaats,
datumentijd vandevergadering,
moetdeoproeprng
eenagenda_
bevatten
waaruitblijktwelkeonderwerpen
aandeordewordenqesteld.
Artikel16 - Toegang
en stemrecht
1. Toegang
Toegang
tot dealgemene
vergadering
hebben
alleniet-geschorste
ledenvanhetbestuur
envandevereniging.
Devergadering
kanbesluiten
ookanderepersonen
tot (eendeelvan)devergadering
toete laten.Geschorste
ledenhebben
toegang
tot dat deelvandevergadering
waarhetberoep
alsbedoerd
in artikel3 lid 6 enartikel4 lid s
aandeordeis.
2. Stemrecht
ledergewoonlid en iedererelidvandevereniging
heeftéénstem.
Eengeschorst
lid heeftgeenstemrecht.
'l
Stemmen
bij volmacht
Eenstemgerechtigd
lid kaneenanderstemgerechtigd
lid volmacht
gevennamenshemte stemmen.
Dezevolmacht
moetschriftelijk
wordengegeven
envóórdestemming
aanhetbestu
ur wordenovergelegd.Artikel17 - Besluitvorming
doorde algemene
vergadering
1. Volstrekte
Voorzoverin dezestatutennietanders
is bepaald
wordteenbesluitgenomen
met volstrekte
meerderheid
vanstemmen
vande in devergadering
aanwezige
en
vertegenwoordigde
leden,
ongeacht
hunaantal.
Blanco
enongeldige
stemmen
tellennietmeevoordebesluitvorming
maartellenwel
meevoorhetbepalen
vaneenin dezestatutenvoorgeschreven
quorum.
-

2. Vaststelling
stemresultaat

Hetin devergadering
uitgesproken
oordeel
vandevoorzitter
overdeuitsraq
vaneenstemming
is beslissend.
geldtvoordeinhoudvaneengenomen
Hetzelfde
bisluit,voor
zoverwerdgestemd
overeennietschriftelijk
vastgelegd
voorstel.
wordtonmiddelliik
nahetuitspreken
vanhetoordeel
vandevoorzitter
dejuistheiddaarvan
betwist,dán
vindteennieuwestemming
praats,
arsdemeerderheid
vandevergadering
ol arsde oorspronkelijke
stemming
niethoofdelijk
of schriftelijk
geschiedde,
een -.
stemgerechtigde
aanwezige
dit vedangt.
Doordezenieuwestemminq
vervallen
derechtsgevolgen
vandeoorspronkelijke
stemming.
3. Verkiezing
van personen
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geen_-bij eerstestemming
vanpersonen
overdeverkiezing
Mochtbij stemming
Alsook
plaats
hebben.
stemming
danzaleennieuwe
verkregen,
worden
meerderheid
wordenbeslistwordt,zalbij eentussenstemming
verkregen
dangeenmeerderheid

herstemd.
zalworden
welkepersonen
tussen
danbeslisthet lot.
vanpersonen,
bij verkiezing
destemmen
Staken
4. Stakingbij stemmingoverandereonderwerpen
van -.dat nietgaatoverdeverkiezing
stakenovereenvoorstel
Alsdestemmen
personen,
verwoÍpen.
is hetvoorstel
5. Wijzevan stemmen
of ten minstedrieledening,tenzijdevoorzitter
mondel
geschieden
Allestemmingen
te verlangen''-stemming
laatof latenweteneenschriftelijke
vóórdestemming
gesloten
stembriefjes'
geschiedt
bij ongetekende,
stemming
Schriftelijke
verlangt.
stemming
tenzijeenlid hoofdelijke
is mogelijk
bij acclamatie
Besluitvorming
lid kanzijnstemnietdoormiddelvaneenelectroinisch
Eenstemgerechtigd
uitbrengen.
icatiemiddel
commun
buitenvergadering
6. Besluiten
bijeen,
ookal zijndezenietin eenvergadering
vanalleleden,
besluit
eenstemmig
Een
kÍachtalseenbesluitgenomen,
dezelfde
vanhetbestuur
heeft,mitsmetvoorkennis
vergadering.
vandealgemene
onderwerpen
7. Besluitoverniet aangekondigde
igdzijn,kunnen- mits of vertegenwoord
alleledenaanwezig
Alsin eenvergadering
overalleaandeordegenomen
worden
besluiten
- geldige
stemmen
metalgemene
nietof nietop devoorgeschreven
ookal is hetonderwerp
onderwerpen,
komende
aangekondigd'
wijzebijdeoproeping
notulen
vergadering;
van
de
Artikel18 - Leiding
1. Leiding
of
vandevereniging
geleid
d oordevoorzitter
vandeledenworden
Devergaderingen
nger.
zijnplaatsverva
eenanderdanwiisthetbestuuÍ
enzijnplaatsvervanger,
voorzitter
de
Ontbreken
van devergadering.
aanalsvoorzitter
bestuurslid
danvoorzietde -voorzien,
Wordtookopdezewijzenietin hetvoorzitterschap
zelfin haarleiding'
vergadering
2, Notulen

door
of eenander
doordesecretaris
worden
in elkevergadering
Vanhetverhandelde
diegemaakt,
persoon
notulen
aangewezen
daartoe
vandevergadering
devoorzitter
vastgesteld'
worden
doorondertekening
endenotulist
doordevoorzitter
juridische
splitsing------------------.
fusie;juridische
Artikel19 - Statutenwijziging;
1. Aankondiging
vandegewijzigd
dooreenbesluit
worden
kunnen
vandevereniging
Destatuten
tot -eenvoorstel
vergadering
aandealgemene
Wanneer
vergadering.
algemene
tot de
bij deoproeping
moetdatsteeds
vandestatutenzalwordengedaan,
wijziging

I
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algemene
vergadering
worden
vermeld.
2. Voorstel
Degenen
diedeoproeping
tot dealgemene
vergadering
ter behandeling
vaneenvoorstel
tot statutenwijziging
hebben
gedaan,
moetenten minstevijf dagenvóórde vergadering
eenafschrift
vandatvoorstel,
waarindevoorgestelde
wijziging
woordelijk
is opgenomen,
op eendaartoe
geschikte
praats
voorde ledenter inzageleggen.
Ditafschriftmoetter inzageliggentot naafloopvandedagwaaropde l
vergadering
wordtgehouden.
3. Bijzondere
meerderheid
en quorumvereiste
Eenbesluittot statutenwijzig
ingmoetwordengenomen
meteenmeerderheid
vante"
minstetwee/derde
(2/3.)vandeuitgebrachte
stemmen.
4. Uitvoering
Eenstatutenwijziging
treedtnietin werkingdannadathetbestuur
vandeK.N.LT.B..
doorhetbestuur
vandevereniging
daarom
verzocht,
schrifterijk
te kennen
heeftgegeven
geenbezwaar
te hebben
tegendevoorgestelde
statutenwijzig
ing
Eenstatutenwijziging
wordtin eennotariële
aktevastgelegd.
redere
bestuurder
is bevoegd
om eenstatutenwijziging
bij notariële
aktevastte leggen.-.-.Eenauthentiek
afschriftvandeaktevanwijzigingeneendoorropende
tekstvande gewijzigde
statutenmoetenwordenneergelegd
bij hethandelsreq
ister.
5. Juridische
fusie;juridische
splitsing
Hetin dezestatutenbepaalde
overeenbesluittot statutenwijziging
isvan .vereenkomstige
toepassing
op eenbesluittot juridische
fusieofjuridische
spritsing.-

Artikel20 - Ontbinding
1. 0ntbindingsbesluit

Devereniging
kanwordenontbonden
_
dooreenbesluitvandeatgemene
vergadering.
j
Hetin dezestatutenbepaalde
overeenbesluittot statutenwijziging
_
isvan
overeenkomstige
toepassing
op eenbesluittot ontbindin0.
Bijhetbesluittot ontbinding
wordtdebestemming
vaneeneventueel
batigliquidatiesaldo
vastgesteld.

Alsdevereniging
ophettijdstipvanhaarontbinding
geenbatenmeerheeft,
houdtzii
0pte bestaan.
Indatgevar
doethetbestuur
daarvan
opgave
aanhetHandersregister.
Deboeken
enbescheiden
vandeontbonden
vereniging
brilven
gedurend.
,eu.n.1..,.nadatdevereniging
heeftopgehouden
te bestaan
onder
bewaring
vandedoorhet bestuur
bijhetbesluit
tot ontbinding
aangewezen
persoon.
Binnen
achtdagen
nahet
,ngaan
vanzijnbewaarpricht
moetdeaangewezen
bewaarder
zijnnaamenadres
opgeven
aanhetHandelsregister.
2. Andereoorzaak
Devereniging
wordtbovendien
ontbonden:
- doorinsolventie
nadatdevereniging
in staatvanfaillissement
isverklaard
of dooropheffing
vanhetfailissement
wegens
detoestand
vandeboeder;- dooreendaartoe
strekkende
rechterlijke
uitspraak
in debij dewet genoemde
-

-
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gevallen.
AÉikel2 1.- Vereffening

1. verentnaar

voorvandevereniging,
vanhetvermogen
Hetbestuuris belastmetdevereffening
is (zijn)aangewezen'vereffenaa(s)
it geenandere
zoverbij hetontbindingsbeslu
in liquidati2. Vereniging
zichin liquidatie.
bevindt
devereniging
tot ontbinding
Nahetbesluit
indienenvooÍzoverdit voordevoortbestaan
Devereniging
blijft nahaarontbinding
vanhaarzakennodigis.
vereffening
vandestatutenvoorzoveelmogelijk
blijvendebepalingen
Gedurende
devereffening
en nodigvankracht.
aandenaammoeten
uitgaan,
dievandevereniging
In stukken
enaankondigingen
"in liquidatie".
toegevoegd
dewoorden
worden
vandevereniging
ingssaldo
ming vereffen
3 . Bestem
in -diezoveelmogelijk
krijgteenbestemming
Eenbatigsaldonavereffening
is methetdoelvandevereniging.
overeenstemming
daarvan,
it, of bij gebreke
ingsbeslu
bij hetontbind
wordtvastgesteld
Dezebestemming
(s).
doordevereffenaa
baten
bekende
Devereffening
eindigtop hettijdstipwaaropgeenaandevereffenaars
z|Jn.
meeraanwezrg

de
ophettijdstipwaarop
vanvereffening
opte bestaan
houdtin geval
Devereniging
ister'
opgave
aanhetHandelsreg
doendaarvan
Devereffenaars
vereffening
eindigt.
reglement
Artikel22 - Huishoudelijk
vaststellen'
reglement
kaneenhuishoudelijk
vergadering
Dealgemene
2, Inhoud
geven
regels
overondermeerhet
kannadere
reglement
Hethuishoudelijk
dewerkzaamheden
vannieuweleden,
decontributie,
lidmaatschap,
de introductie
devergaderingen'
of commissies,
werkgroepen
vanhetbestuur,

enmagnietin strijdzijnmetdewetof metdestatuten
reglement
Hethuishoudelijk
geregeld
te worden
behoren
diebijstatuten
bevatten
maggeenbepalingen
STUKKEN
AANHECHTING
gehecht:
Aandezeakteworden
negen;-.tweeduizend
dedatotienfebruari
ledenvergadering
algemene
- notulen
tien;tweeduizend
ledenvergadering
dedatoelffebruari
notulen
algemene
- gedeeltelijke
Bond.LawnTennis
Nederlandse
Koninklijke
- brieftoestemming
SLOT
personen
bekend.
zijnmij,notaris,
Deverschenen
WAARVAN
AKTE,
isverleden
op dedatumaanhetbeginvandezeaktevermeld.
te Nijmegen
aandeverschenen
vandezeakteentoelichting
daarop
vandeinhoud
Nazakelijke
opgave
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personen
hebben
dezen
verklaard
vandeinhoud
vandezeaktetijdigte hebben
. kennisgenomen
enmetdeinhoud
daarvan
inte stemmen.
vervolgens
isdezeaktenabeperkte
voorlezing
doordevenchenen
personen
enmij,notaris,
ondertek

