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Statutenwijziging

Op twintig november tweeduizend zes is voor mij, mr. Jan-Mathijs Petrus

Hermans, notaris te Rotterdam, verschenen:

de heer mr. Joris Willem Hilhorst, met kantooradres Weena 666' 3012 CN

Rotterdam, geboren te Amersfoort op negenentwintig maart negentienhonderd

drieenzeventig,
te dezen handelend als gemachtigde van het voltallige bestuur van: @1is-
club Park Marlot (het "Bestuur"), een vereniging met volledige rechtsbe-

voegdheid, statutair gevestigd in de gemeente Wassenaar en kantoorhoudend

te Waalsdorperlaan 4lB, 2244 BL Wassenaar (correspondentieadres: De

Bruynestraat 49,25s7 RE 's-Gravenhage), ingeschreven in het Handelsregis-

ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder dos-

siernummer 40410905 (de "Vereniqinq").

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard:

(A) het Bestuur heeft de leden van de Vereniging uitgenodigd een alge-

mene ledenvergadering bij te wonen, welke werd gehouden op zeven-

tien februari tweeduizend drie, waarin ondermeer onder punt 6 (blij-

kens aangehechte notulen) een voorstel werd gedaan tot wUziging van

de statuten van de Vereniging. De letterliike tekst van het betreffende

voorstel, zoals verwoord in genoemde notulen, luidt als volgt:-

"Onder de bepaling van het doel van de vereniging wordt het volgende voor-

gesteld:

1. de vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van

de tennisspoft;

2. zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het in eigendom hebben

en beheren van het tennispark zodanig dat de leden kunnen beschik-

ken over een goede accommodatie

Het doel van deze wijziging is dat de ctub, nu het eigendom van de vereniging

is geworden, in de toekomst niet met een gewone meerderheid kan worden

verkocht.

De tekst van de statutenwiiziging werd op ons verzoek door de jurist van de

K.N.L.T.B. opgesteld (de K.N.L.T.B. moet de tekst goedkeuren).-
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(B)

De vergadering gaat bij acctamatie akkoord met deze statutenwiiziging De

statutenwijziging zal door de notaris worden gedffectueerd " -

De intentie van het Bestuur bli voornoemd voorstel tot statutenwiiziging

was een aanvulling op te nemen in de op dat moment geldende statu-

ten van de Vereniging, zoals deze luiden na een akte van statutenwij-

ziging, op tien november negentienhonderd achtennegentig verleden

voor Jonkheer mr. F.J.M.l. van Rijckevorsel van Kessel, notaris te's-

Gravenhage (de "Statuten").
(C) Ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van

de Vereniging heeft een gemachtigde namens het Bestuur een akte

van statutenwijziging verleden op tien april tweeduizend zes voor

Jonkheer mr. F.J.M.|. van Rijckevorsel van Kessel, voornoemd (de

"statutenwiiziqinq"), welke statutenwilziging luidt als volgt:

" Doel
Artikel 3. 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen

van de tennissport.
3.2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het in eigendom hebben en

beheren van een tennispark zodanig dat de leden kunnen beschikken over

een goede accommodatie.-
In verband hiermee wordt artikel 5.3 herschreven als volgt:---

Arlikel 5. 3. Zii die op de zwarte liist van de vereniging Koninkliike Nederland-

se Lawn Tennisbond (hierna ook te noemen: K.N.L.T B ) voorkomen, of door

het bestuur van de K.N.L.T.B- geschorsf ziin, kunnen geen lid van de vereni-

ging zAn."

(D) Het Bestuur conslateert achteraf dat in de Statutenwijziging geen recht

gedaan is aan de intentie van het Bestuur en daarmee aan het besluit

van de algemene ledenvergadering van de Vereniging om een aanvuF

ling in de doelstelling van de Vereniging, zoals opgenomen in artikel

3.2 van de Statuten, op te nemen, aangezien door de Statutenwijziging

alle subparagrafen (a) tot en met (i) van artikel 3.2. van de Statuten

werden geschrapt, onder toevoeging van maar een component, name-

lljk"het in eigendom hebben en beheren van het een tennispark zoda-

nig dat de leden kunnen beschikken over een goede accommodatie." -

(E) Het Bestuur constateert dat derhalve geen uitvoering gegeven is aan

de implementatie van een correct besluit van de algemene ledenver-

gadering van de Vereniging tot wijziging van de Statuten zoals door het

Bestuur voorgesteld, en wenst derhalve over te gaan tot volledige recti-

ficatie van de Statutenwijziging, zoals deze thans luidt als volgt:-

De verschenen persoon verklaarde vervolgens de Statutenwijziging volledig te

rectificeren als volgt:

Artikel 3 van de Statuten zal luiden als volqt:-
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"Doel

Artikel 3. '1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen

van de tennissport.
3.2. Zii lracht dit doel te bereiken ondermeer door:

het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;-

het vormen van een band tussen haar leden;

het maken van propaganda voor het tennisspel;

het vertegenwoordiging van haar leden tegenover de vereniging Ko-

ninklijke Nederlandse Lawn Terrnisbond (hierna ook te noemen:

K.N.L,T,B.):
het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van

het spelpeil van de leden van de vereniging;

het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrUden, speciaal ook door

het deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;-

het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; -

alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste

staan;
het in eigendom hebben en beheren van een tennispark zodanig dat

de leden kunnen beschikken over een goede accommodatie;-

al hetgeen le dezer zake nader is omschreven in het na te noemen

huishoudelijk reglement."

g

h .

oerectificeerd, zodanio dat dit artikel zal luiden als volqt:

"Artikel 5. 3. Zij die op de zwarte lijst van de K'N.L.T.B. voorkomen, of door het

bestuur van de K.N.L.T.B. geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging

zin.
Slotverklarinoen

De machtiging van de verschenen persoon en het besluit van het Bestuur

welke ten grondslag ligt aan de rectificatie van de Statutenwijziging' een kopie

van de notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging, alsme-

de een kopie van de verklaring van de K.N.L.T.B. zoals bedoeld in artikel 17.4

van de Statuten zullen aan deze akte worden gehecht (biilaoen).

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van

deze akte vermeld.

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan

de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard

van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen priis te stellen' Onmiddellijk

na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, nota-
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ris, ondertekend.
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Doorlopende tekst statuten

van

Tennisclub Park Marlot

DE ONDERGETEKENDE:
mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris te Rotterdam,

VERKLMRT:
dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van Tennisclub Mark Mar-

lot, statutair gevestigd te wassenaar, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring

gehechte tekst.

De statuten zijn gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende op 20 november

2006.

Getekend te Rotterdam op 28 november 2006

mr. J.-M.P. Hermans, notar is

Simmons&Simmons
Postbus 190 3000 AD We€na 666 3012 cN Rotterdam
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Tennisclub Pa* Marlot

per 20 november 2006

S T A T U T E N

Naam en zetel

Art ikel  1.1.  De vereniging draagt de naam: tennisclub Park Marlot .

1.2. Zij heeft haar zetel te Wassenaar.

Duur

Artikel 2. De vereniging, opgericht op zesentwintig maart negentienhonderdzevenen-

twintig, is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Doel

Artiket 3. 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de

tennissport.

3-2. Zl tracht dit doel te bereiken ondermeer door:

Doorlopende tekst statuten

d

+

Leden

het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;

het vormen van een band tussen haar leden;

het maken van propaganda voor het tennisspel;

het vertegenwoordiging van haar leden tegenover de vereniging Koninklijke

Nederlandse Lawn Tennisbond (hierna ook te noemen: K.N.L.T B.) ;

het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het

spelpei l  van de leden van de vereniging;

het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het

deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitiei

het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;

alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

het in eigendom hebben en beheren van een tennispark zodanig dat de leden

kunnen beschikken over een goede accommodatie;

al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoude-

lijk reglement.
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Artikel 4.1. De vereniging kent de navolgende categoriedn van leden:

a. ereleden;

b. seniorleden:

c.  junior leden;

d. ondersteunendeleden,

e. kandidaat leden.

4.2. Ereleden zijn zij, die zich op biizonder eervolle wijze jegens de vereniging onder-

scheiden hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergade-

ring, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitge-

brachte stemmen.

Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan

seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 5.

4.3. Seniorleden zijn leden van de vereniging, die op de eerste januari van het vereni-

gingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoe-

fenen of beoefend hebben.

4.4. Juniorleden zijn leden van de vereniging die op de eerste januari van het vereni-

gingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief

beoefenen of beoefend hebben.

4.5. Ondersteunende leden ziin zii, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch

die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

4.6. Kandidaatleden zijn zij, die via een aanmeldingsformulier te kennen hebben gege-

ven het lidmaatschap te ambieren en over wier toelating tot senior- of juniorlid nog niet

is beslrst.

4.7. Junior-, kandidaa! en ondersteunende leden hebben geen stemrecht. Overigens

hebben zii dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seni-

orleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering

hebben zij een adviserende stem.

Aanmeldinq als kandidaat l id en toelat inq

Artikel 5.1. Aanmelding als kandidaatlid van de vereniging geschiedt door het indienen

bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsform u-

lier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Betreft het een aanmelding

van een minderjarige, dan moet die formulier mede zijn ondertekend door de persoon,

die de oudertijke macht of voogdii uitoefent over deze minderjarige.

Het bestuur, daarin bijgestaan door de ballotagecom missie, besluit omtrent de toela-

t ing.

5.2. Op voordracht van het bestuur beslist de algemene vergadering omtrent de toela-

ting van het kandidaatlid als lid bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a, b of c.

5.3. Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen, of door het bestuur van de

K.N.L.T.B. geschorst  z i jn,  kunnen geen l id van de vereniging zi in.
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Bedindiqinq l idmaatschap

Artikel 6.1 . Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

6.2.a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor het

einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in de voorgaande zin van dit artikel' doet dit

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelalen tijdstip volgende op de datum waarte-

gen was opgezego.

b. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de

verplichtingen van de leden van geldelijke aa'd ziin verzwaard, te zijnen opzicht uit te

sluiten.

6.3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur:

a. wanneer een lid niet (meer) voldoet aan de vereisten die door de statuten voor

het lidmaatschaP zijn gesteld;

b. wanneer een lid niet meer voldoet aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de

vereniging;

c. wanneer redelijkervvUs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaat-

schao te laten voortduren,

d. wanneer het lid het lidmaatschap van de K.N.L T.B. verliest

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

6.4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging

handelt of de vereniging op onredeliike wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het

besluit schrifteli,k met opgave van reden(en) in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving schrif-

telijk in beroep te gaan bU de algemene vergadering

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit

der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste

tvvee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen

6.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de con-

tributie over het gehele verenigingslaar verschuldigd.

6.6. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaat

schap onmiddellijk.

Schorsinq

Artikel 7.1. Leden, die handelen in strijd met statuten, het huishoudeliik reglement van

de vereniging en/of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene verga-
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dering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of in-

gevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft of zich anderszins

misdragen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.

7.2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voort-

vloeien, doch behoudens het recht op de algemene vergadering aan de beraadslagin-

gen omtrent hun schorsing of ontzetting deel te nemen.

7.3.  Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als l id van de vereniging mee.

Geldmiddelen

Artikel 8.1 . De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;

b. donaties van de leden;

c. entreegelden;

d. erfstellingen, legaten en schenkingen;

e. alle andere baten en inkomsten.

8.2. De senior-, junior- en kandidaatleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die

bU besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie danwel

subcategorie als vermeld in het huishoudelijk reglement kan worden bepaald.

8.3. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entree-

geld moeten betalen.

8.4. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie; het bestuur

is voorts bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen

van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior-, junior-

en kandidaatleden.

8.5. Middels de in artikel 8.2 genoemde contributie betalen senior- en juniorleden, als-

mede kandidaat leden en ereleden de K.N.L.T.B. contr ibut ie,  welke door de vereniging

aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen.

Bestuur

Artikel 9.1 . Het bestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige leden met een mi-

nimum van vijf waaronder een voozitter, een secretaris en een penningmeester.

9.2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit

een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot be-

stuursl id z i jn al leen senior leden en ereleden.

Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bii de tennissport, tenzij volgens

de reglementen van de K.N.L.T.B. dispensat ie is ver leend.

9.3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige

besluursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

9.4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader

bij huishoudelijk reglement geregeld.
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9.5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het

bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt

en/of wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

9.6. Bij een vacalure in het bestuur benoeml de eerstvolgende algemene vergadering

een opvorger.

9.7. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende be-

stuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuurs-

leden minder bedraagt dan het aantal vacatures.

In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn

van een maand na het ontstaan van de laatste vacature, een algemene vergadering

bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.

9.8. Bestuursbesluiten worden genomen bil meerderheid van stemmen in een vergade-

ring, waaraan minimaal de meerderheid van het gekozen bestuur deelneemt.

9.9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de

voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

9.10 Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of onder-

steunende leden als adviseurs worden toegevoegd.

Taak en bevoeqdheden van het bestuur en verteqenwoordiqinq

Art ikel  10.1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

10.2. Behalve door het bestuur wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzit-

ter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester danwel

de secretaris tezamen met de penningmeester'

10.3. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:

a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven

van onroerende goederen;

b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

10.4. Het bestuur is, tenzij met goedkeuring van de algemene vergadering, niet be-

voegd te besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring

van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg hoofde-

lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ze-

kerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

c. het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financidle betekenis of onbe-

paald is of een bij huishoudeliik reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of

waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt;

d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet

wordt verleend;
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e. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld,

waaronder niet is begrepen het gebruik maken van en aan de vereniging ver-

leend bankkrediet;

f .  Het aangaan van dadingen;

g Het optreden in recht, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedu-

res, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en

van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden-

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft

sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, danwel door

derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken

van deze goedkeuring van de algemene vergadering wat betreft de sub c tot en met g

bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.

10.5. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van

zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schrifteli.ik machtigen voor het bestuur of

de vereniging op te treden.

10.6. Het bestuur kan uit de senior-, junior- en ereleden een of meer commissies instel-

len, waarvan de leden voor de periode van een jaar worden benoemd door de algeme-

ne vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd

10.7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kun-

nen worden gekend.

1 0.8. Over alles wat niet door de wet, statuten of (huishoudelijk) reglement is geregeld,

beslist het bestuur.

Alqemene verqaderinqen

Art ikel  11,1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging al le bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen

1 1.2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een al-

gemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden'

1'1.3. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder over-

legging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelo-

pen boekjaar gevoerde bestuur.

Deze slukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de onderte-

kening van een van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van redenen melding te

worden gemaakt.

Het bestuur is verplicht deze stukken zeven jaar te bewaren.

11 .4. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
- bespreking van de notulen van de vorige algemene ffaar-)vergadering;
- het verslag van de Commissie tot onderzoek van de rekening en verantvvoor-

d lng ;
- de behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
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- de vaststelling van de contributie en het entreegeld;
- de vaststelling van de begroting;
- zonodig de verkiezing van de vootzitter en/of andere bestuursleden;
- de benoeming van commissies, waaronder die, als bedoeld in artikel 16 lid 1;
- de rondvraag.

11.5. Andere algemene vergaderingen dan de vorenvermelde, worden gehouden zo

dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of statu-

ten verplicht is, alsmede op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal

stemgerechligde leden.

Na ontvangst van dit schriftelijke verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van

een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Het bestuur

dient de bijeenroeping daartoe binnen veertien dagen te doen uitgaan, bij gebreke

waaNan de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het be-

stuur een algemene vergadering bijeenroept.

Biieenroepino alqemene verqaderinq

Artikel 12. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De op-

roeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden, onder gelijktijdige ver

melding van de agenda en/of de te behandelen onderwerpen en met inachtneming van

een termijn van veertien dagen.

Toeqanq en stemrecht

Artikel 13.1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereni-

ging. Geen toegang hebben - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - ge-

schorste (beslu urs )led e n.

13.2. Over toelating van de anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de al-

gemene vergadering.

13.3 leder senior- en erelid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem

13.4 Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

Voorzrtterschap - notulen

Artikel 1 4.1 . De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.

Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een van de andere besluursleden, door het besluur

aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan

voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

14.2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gehouden,die na goedkeurtng

door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bij-

eenroepen als bedoeld in artikel 11 lid 6, kunnen een notarieel proces-verbaal van het

verhandelde doen opmaken.

Besluitvorminq

Artikel 1 5.1 . Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
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door de vergadering een besluit is genomen of verworpen, is beslissend. Hetzelfde

geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet

schriftelijk vastgelegd voorstel.

15.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oor-

deel de iuistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de

meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

15.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van

de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

15.4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

15.5. Indien bij een verkiezrng van personen niemand de meerderheid heeft verkregen,

heeft een tweede stemming Plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats

totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen

is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is be-

grepen de t\iveede stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie btj

de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij

die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ls bu die

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uit-

gebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie

van beiden ts gekozen.

15.6. lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van perso-

nen, dan is het voorstel verworpen.

15.7. stemming niet rakende verkiezing van personen geschieden mondeling, tenzij de

voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks

voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schrifte-

lijk. schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming

bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stem-

ming ver langt.

15.8. 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

beslui t  van de algemene vergaderlng

15.9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige be-

slui ten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent al le aan de orde ko-

mende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook

al heeft geen oproeping plaat gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze ge-

-8,
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schied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen

of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Rekeninq en verantwoordinq en commissie

Artikel 16.1. De algemene vergadering kiest tUdens de jaarvergadering een commissie,

bestaande uit tenminste twee leden en een reservelid, die gaan deel mogen uitmaken

van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende

boekiaar.

De commissie brengt op de daarop volgende jaarvergadering verslag uit van haar be-

vindingen.

Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commjssie zich

door een deskundige doen bijstaan.

16.2. Het bestuur is verplicht uiterlijk drie weken voor de jaarvergadering aan deze

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de

waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vere-

niging te geven.

16.3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening

en verantwoording strekt het bestuur tot d6charge.

16,4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, be-

noemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie

leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording Deze

commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen

zes weken na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van

haar bevindingen.

Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die

maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Statutenwiiziqinq

Artikel 17.1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van

de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin de

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De termUn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste vier weken

oecragen.
17 .2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voor-

stel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste drie weken voor de dag

der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)

woordelijk js (zUn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inza-

ge leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. De se-

cretaris zal op verzoek van een lid een afschrift van het voorstel aan dit lid toezenden.

17.3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene

vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte

stemmen.
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17 .4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a. het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom ver-

zocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het

genomen besluit, en

b. Van deze statutenwijziging een notari6le akte is opgemaakt.

17.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ge-

wiizigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrie-

ken te 's-Gravenhage.

Ontbindinq en vereffeninq

Artikel 18.1. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 19 lid 1 Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging onder meer ontbonden door een besluit daar-

toe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee derde van het aantal

geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de

stemgerechtigde leden aanwezig is.

18.2. Bu gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige

leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch

ulterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van

twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

18.3. Bij de oproeping tot de in de lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen,

moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te

ontbinden.

De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen

Deoragen.

18.4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zi1n aan-

gewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

18.5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene verga-

dering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging over-

eenstemmen.
'18.6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbeslaan voor zover dit tot de vereffening

van haat 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, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden

"in l iouidat ie".

Vereniqinqsiaar

Artikel 19. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Huishoudel i ik Reqlement

Artikel 20.1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement alsook bij ande-

re reglementen, nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling

haar gewenst voorkomt.

20.2. HeI (huishoudelijk) reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken
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van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwij-

king door de wet of de statuten wordt toegestaan.
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