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Statutenwijziging

Petrus
zes is voor mij, mr. Jan-Mathijs
Op twintignovembertweeduizend
verschenen:
notariste Rotterdam,
Hermans,
Weena666' 3012 CN
de heer mr. JorisWillemHilhorst,met kantooradres
maartnegentienhonderd
op negenentwintig
geborente Amersfoort
Rotterdam,
drieenzeventig,
van het voltalligebestuurvan:@1isals gemachtigde
te dezenhandelend
club Park Marlot (het "Bestuur"),een verenigingmet volledigerechtsbeen kantoorhoudend
Wassenaar
in de gemeente
statutairgevestigd
voegdheid,
De
4lB, 2244 BL Wassenaar(correspondentieadres:
te Waalsdorperlaan
's-Gravenhage),
in het Handelsregisingeschreven
49,25s7RE
Bruynestraat
onderdosvoorHaaglanden
en Fabrieken
ter van de Kamervan Koophandel
siernummer40410905(de "Vereniqinq").

persoonheefthetvolgendeverklaard:
De verschenen
een alge(A)
het Bestuurheeftde ledenvan de Vereniginguitgenodigd
bij te wonen,welkewerdgehoudenop zevenmeneledenvergadering
drie, waarinondermeeronderpunt 6 (blijtien februaritweeduizend
van
notulen)een voorstelwerdgedaantot wUziging
kensaangehechte
tekstvan het betreffende
De letterliike
de statutenvan de Vereniging.
zoalsverwoordin genoemdenotulen,luidtalsvolgt:voorstel,
"Onder de bepaling van het doel van de vereniging wordt het volgende voorgesteld:
1.
2.

de vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van
de tennisspoft;
zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het in eigendomhebben
en beheren van het tennisparkzodanig dat de leden kunnen beschik-

ken over een goede accommodatie
Het doel van deze wijzigingis 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 statutenwiizigingwerd op ons verzoekdoor de jurist van de
K.N.L.T.B.opgesteld(de K.N.L.T.B.moetde tekstgoedkeuren).-
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(B)

(C)

w

t,

De
gaat bij acctamatieakkoordmet dezestatutenwiiziging
De vergadering
"
zal doorde notariswordengedffectueerd
statutenwijziging
De intentievan het Bestuurbli voornoemdvoorsteltot statutenwiiziging
op te nemenin de op dat momentgeldendestatuwas een aanvulling
zoalsdezeluidenna een aktevan statutenwijten van de Vereniging,
verleden
achtennegentig
ziging,op tien novembernegentienhonderd
van Kessel,notariste'svoorJonkheermr. F.J.M.l.van Rijckevorsel
(de"Statuten").
Gravenhage
van
van het besluitvan de algemeneledenvergadering
Ter uitvoering
namenshet Bestuureen akte
de Verenigingheefteen gemachtigde
van statutenwijzigingverleden op tien april tweeduizendzes voor
van Kessel,voornoemd(de
Jonkheermr. F.J.M.|.van Rijckevorsel
luidtals volgt:
welkestatutenwilziging
"statutenwiiziqinq"),
" Doel
Artikel3. 1. De verenigingheeft als doel het doen beoefenenen bevorderen
van de tennissport.
3.2.Zij trachtdit doelondermeerte bereikendoor:het in eigendomhebbenen
beherenvan een tennisparkzodanigdat de leden kunnenbeschikkenover
een goedeaccommodatie.In verbandhiermeewordtartikel5.3 herschrevenals volgt:--Arlikel5. 3. Zii die op de zwarte liist van de verenigingKoninkliikeNederlandof door
(hiernaook te noemen:K.N.L.TB ) voorkomen,
se Lawn Tennisbond
geen
van
de
verenilid
het bestuurvan de K.N.L.T.B-geschorsfziin, kunnen
gingzAn."

geenrecht
achterafdat in de Statutenwijziging
Het Bestuurconslateert
gedaanis aan de intentievan het Bestuuren daarmeeaan het besluit
om een aanvuF
van de Vereniging
van de algemeneledenvergadering
zoalsopgenomenin artikel
van de Vereniging,
ling in de doelstelling
doorde Statutenwijziging
op te nemen,aangezien
3.2van de Statuten,
(a) tot en met (i) van artikel3.2. van de Statuten
alle subparagrafen
namevan maareen component,
ondertoevoeging
werdengeschrapt,
lljk"het in eigendomhebbenen beherenvan het een tennisparkzodaovereen goedeaccommodatie."
nig dat de ledenkunnenbeschikken
gegevenis aan
dat derhalvegeen uitvoering
(E)
Het Bestuurconstateert
van een correctbesluitvan de algemeneledenverde implementatie
van de Statutenzoalsdoorhet
totwijziging
gaderingvande Vereniging
rectien wenstderhalveoverte gaantot volledige
Bestuurvoorgesteld,
zoalsdezethansluidtalsvolgt:ficatievande Statutenwijziging,
volledigte
de Statutenwijziging
persoonverklaarde
vervolgens
De verschenen

(D)

rectificerenals volgt:
Artikel3 van de Statutenzal luidenals volqt:-
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"Doel

heeftals doel het doenbeoefenen
Artikel3. '1.De vereniging
vande tennissport.
ondermeer
door:
3.2.Zii lrachtditdoelte bereiken
vanhettennisspel;tot het beoefenen
hetgevenvangelegenheid
h
hetvormenvaneen bandtussenhaarleden;
voorhettennisspel;
hetmakenvan propaganda
A
van haar ledentegenoverde verenigingKohet vertegenwoordiging
ninklijkeNederlandseLawn Terrnisbond(hierna ook te noemen:
K.N.L,T,B.):
die kunnenleidentot het verhogenvan
het nemenvan maatregelen,
het spelpeilvan de ledenvan de vereniging;

g
h.

speciaalookdoor
aanwedstrUden,
van- en deelnemen
hetuitschrijven
georganiseerde
competitie;aande doorde K.N.L.T.B.
hetdeelnemen
onderde leden;vande regelsvan hettennisspel
hetverbreiden
verderten dienste
middelendie de vereniging
alle wettiggeoorloofde
staan;
zodanigdat
het in eigendomhebbenen beherenvan een tennispark
overeengoedeaccommodatie;de ledenkunnenbeschikken
in het na te noemen
al hetgeenle dezerzake naderis omschreven
reglement."
huishoudelijk

zodaniodat dit artikelzal luidenals volqt:
oerectificeerd,

of doorhet
voorkomen,
"Artikel5. 3. Zij dieop de zwartelijstvan de K'N.L.T.B.
geschorstzijn,kunnengeenlid van de vereniging
bestuurvan de K.N.L.T.B.

zin.
Slotverklarinoen
De machtigingvan de verschenenpersoon en het besluitvan het Bestuur
een kopie
welke ten grondslagligt aan de rectificatievan de Statutenwijziging'
van de Vereniging,alsmevan de notulenvan de algemeneledenvergadering
de een kopievan de verklaringvan de K.N.L.T.B.zoals bedoeldin artikel17.4

vande Statutenzullenaandezeaktewordengehecht(biilaoen).
persoonis mij,notaris,bekend.
De verschenen
op de datumin het hoofdvan
Waarvanakte,in minuutverledente Rotterdam
deze akte vermeld.
Voordattot voorlezingis overgegaanis de inhoudvan deze akte zakelijkaan
de verschenenpersoonopgegevenen toegelicht.Hij heeft daarnaverklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen,daarmee in te
stemmenen op volledigevoorlezingdaarvangeen priiste stellen'Onmiddellijk
na beperktevoorlezingis deze akte door de verschenenpersoonen mij, nota-
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ris,ondertekend.
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tekststatuten
Doorlopende
van

ParkMarlot
Tennisclub

DE ONDERGETEKENDE:
notariste Rotterdam,
PetrusHermans,
mr.Jan-Mathijs
VERKLMRT:
MarkMardatde statutenvanTennisclub
dat hij zichnaarbestewetenheeftovertuigd
de aan dezeverklaring
lot, statutairgevestigdte wassenaar,luidenovereenkomstig
gehechte
tekst.
op 20 november
De statutenzijn gewijzigdbij akte verledenvoor ondergetekende
2006.
Getekendte Rotterdamop 28 november2006

mr. J.-M.P.Hermans,notaris

Simmons&Simmons
Postbus190 3000 AD We€na 666 3012 cN

Rotterdam
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tekststatuten
Doorlopende
Pa* Marlot
Tennisclub

per20 november
2006

STATUTEN
Naam en zetel
ParkMarlot.
draagtde naam:tennisclub
Artikel1.1.De vereniging
1.2.Zij heefthaar zetelte Wassenaar.
Duur
Artikel 2. De vereniging,opgerichtop zesentwintigmaart negentienhonderdzevenentwintig,is voor onbepaaldetijd aangegaan.
Doel
Artiket3. 1. De verenigingheeft als doel het doen beoefenenen bevorderenvan de
tennissport.
3-2.Zl trachtdit doel te bereikenondermeerdoor:
het gevenvan gelegenheidtot het beoefenenvan het tennisspel;
het vormenvan een band tussenhaar leden;
d

+

het makenvan propagandavoor het tennisspel;
van haar leden tegenover de verenigingKoninklijke
het vertegenwoordiging
(hiernaook te noemen:K.N.L.TB.);
LawnTennisbond
Nederlandse
het nemen van maatregelen,die kunnen leiden tot het verhogen van het
spelpeilvan de ledenvan de vereniging;
het uitschrijvenvan - en deelnemenaan wedstrijden,speciaalook door het
competitiei
deelnemenaan de door de K.N.L.T.B.georganiseerde
het verbreidenvan de regelsvan het tennisspelonderde leden;
alle wettiggeoorloofdemiddelendie de verenigingverderten dienstestaan;
het in eigendomhebbenen beherenvan een tennisparkzodanigdat de leden
kunnenbeschikkenover een goede accommodatie;
al hetgeente dezerzake nader is omschrevenin het na te noemenhuishoudelijk reglement.

Leden
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Artikel4.1. De verenigingkent de navolgendecategoriednvan leden:
ereleden;
a.
seniorleden:
b.
juniorleden;
c.
d.

ondersteunendeleden,
kandidaatleden.
e.
4.2. Ereledenzijn zij, die zich op biizondereervollewijze jegens de verenigingonderscheidenhebbenen die tot erelidzijn benoemdbij besluitvan de algemenevergadering, genomen met een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan de geldig uitgebrachtestemmen.
als in de wet en deze statutenaan
Ereledenhebbendezelfderechtenen verplichtingen
seniorledenzijn toegekend,met inachtnemingvan artikel8 lid 5.
4.3. Seniorledenzijn ledenvan de vereniging,die op de eerstejanuarivan het verenileeftijdhebben bereikt,en die de tennissportactief beoegingsjaarde zeventienjarige
fenen of beoefendhebben.
4.4. Juniorledenzijn leden van de verenigingdie op de eerstejanuari van het verenileeftijdnog niet hebbenbereikten die de tennissportactief
gingsjaarde zeventienjarige
beoefenenof beoefendhebben.
leden ziin zii, die in de vereniginggeen speelrechthebben,doch
4.5. Ondersteunende
die zich bereidhebbenverklaardde vereniginggeldelijkof anderszinste steunen.
te kennenhebbengegezijn zij, die via een aanmeldingsformulier
4.6. Kandidaatleden
ven het lidmaatschapte ambierenen over wier toelatingtot senior-of juniorlidnog niet
is beslrst.
4.7. Junior-,kandidaa! en ondersteunendeleden hebbengeen stemrecht.Overigens
als in de wet en deze statutenaan senihebbenzii dezelfderechtenen verplichtingen
orleden zijn toegekenden opgelegd.Bij een stemmingin de algemenevergadering
hebbenzij een adviserendestem.
en toelatinq
als kandidaatlid
Aanmeldinq
Artikel5.1. Aanmeldingals kandidaatlidvan de vereniginggeschiedtdoor het indienen
ubij de secretarisvan het bestuurvan een ingevulden ondertekendaanmeldingsform
lier, zoals nader bepaald in het huishoudelijkreglement.Betreft het een aanmelding
van een minderjarige,dan moet die formuliermede zijn ondertekenddoor de persoon,
die de oudertijkemachtof voogdiiuitoefentover deze minderjarige.
missie,besluitomtrentde toelaHet bestuur,daarin bijgestaandoor de ballotagecom
ting.
5.2. Op voordrachtvan het bestuurbeslistde algemenevergaderingomtrentde toelating van het kandidaatlidals lid bedoeldin artikel4 lid 1 sub a, b of c.
5.3. Zij die op de zwarte lijstvan de K.N.L.T.B.voorkomen,of door het bestuurvan de
ziin.
geschorst
zijn,kunnengeen lid van de vereniging
K.N.L.T.B.
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lidmaatschap
Bedindiqinq
Artikel6.1. Het lidmaatschapeindigt:
a.
b.
c.

door overlijden;
door schriftelijkeopzeggingdoor het lid aan de secretarisvan het bestuur;
door schriftelijkeopzeggingdoor de vereniging;

door ontzetting.
6.2.a. Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid kan slechtsgeschiedenvoor het
met inachtnemingvan een opzegtermijnvan vier weken.
eindevan het verenigingsjaar
Een opzeggingin strijdmet het bepaaldein de voorgaandezin van dit artikel'doet dit
lidmaatschapeindigenop het vroegsttoegelalentijdstipvolgendeop de datumwaarted.

gen was opgezego.
b. Een lid is niet bevoegddoor opzeggingvan zijn lidmaatschapeen besluit,waarbijde
van de leden van geldelijkeaa'd ziin verzwaard,te zijnen opzichtuit te
verplichtingen
sluiten.
6.3. Opzeggingdoor de vereniginggeschiedtdoor het bestuur:
wanneereen lid niet (meer)voldoetaan de vereistendie door de statutenvoor
a.
zijn gesteld;
het lidmaatschaP
jegens de
wanneereen lid niet meer voldoetaan zijn geldelijkeverplichtingen
b.
c.

vereniging;
van de verenigingniet kan worden gevergdhet lidmaatwanneerredelijkervvUs

schaote latenvoortduren,
wanneerhet lid het lidmaatschapvan de K.N.LT.B. verliest
d.
De opzegginggeschiedtsteedsschriftelijkmet opgavevan reden(en).
6.4. Ontzettinguit het lidmaatschapkan alleenworden uitgesprokenwanneereen lid in
strijd met de statutenen/of het huishoudelijkreglementof besluitenvan de vereniging
handeltof de verenigingop onredeliikewijze benadeelt.
De ontzettinggeschiedtdoor het bestuurdat het betrokkenlid ten spoedigstevan het
besluitschrifteli,kmet opgavevan reden(en)in kennisstelt.
De betrokkeneis bevoegdbinneneen maandna ontvangstvan de kennisgevingschriftelijkin beroepte gaan bUde algemenevergadering
en hangendehet beroepis het lid geschorst.Het besluit
Gedurendede beroepstermijn
der algemenevergaderingtot ontzettingzal moeten worden genomenmet tenminste
tvveederdevan het aantalgeldiguitgebrachtestemmen
eindigt,blijftde con6.5. Wanneerhet lidmaatschapin de loop van een verenigingsjaar
verschuldigd.
tributieover het geheleverenigingslaar
6.6. In de gevallengenoemdin lid 1 onder a, c en d van dit artikel,eindigthet lidmaat
schap onmiddellijk.
Schorsinq
Artikel7.1. Leden,die handelenin strijdmet statuten,het huishoudeliikreglementvan
de verenigingen/of die zich niet gedragennaar de besluitenvan de algemeneverga-
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dering of naar besluitendie het bestuurvan de verenigingkrachtensde statutenof ingevolge opdrachtvan de algemenevergaderinggenomen heeft of zich anderszins
misdragen,kunnendoor het bestuurwordengeschorstvoor maximaalvier weken.
voort7.2. Geschorsteledenzijn verstokenvan alle rechten,welke uit het lidmaatschap
vloeien,doch behoudenshet recht op de algemenevergaderingaan de beraadslagingen omtrenthun schorsingof ontzettingdeel te nemen.
mee.
brengtschorsingals lid van de vereniging
7.3.Schorsing
doorde K.N.L.T.B.
Geldmiddelen
Artikel8.1.De geldmiddelenvan de verenigingbestaanuit:
a.
b.

contributies;
donatiesvan de leden;

entreegelden;
legatenen schenkingen;
erfstellingen,
e.
alle anderebatenen inkomsten.
moeteneen jaarlijksecontributiebetalen,die
8.2. De senior-,junior-en kandidaatleden
bUbesluitvan de algemenevergaderingwordt vastgestelden die per categoriedanwel
c.
d.

reglementkan wordenbepaald.
subcategorieals vermeldin het huishoudelijk
8.3. De algemenevergaderingkan bepalendat nieuw toegetredenleden een entreegeld moetenbetalen.
8.4. Ereledenzijn vrijgesteldvan de verplichtingtot betalingvan contributie;het bestuur
is voorts bevoegdin bijzonderegevallengeheleof gedeeltelijkeontheffingte verlenen
van de verplichtingtot het betalenvan contributieen/of entreegelddoor senior-,junioren kandidaatleden.
8.5. Middelsde in artikel8.2 genoemdecontributiebetalensenior-en juniorleden,alswelkedoor de vereniging
contributie,
en ereledende K.N.L.T.B.
medekandidaatleden
wordtafgedragen.
aan de K.N.L.T.B.
Bestuur
Artikel9.1. Het bestuurbestaatuit een onevenaantalmeerderjarigeledenmet een minimumvan vijf waarondereen voozitter, een secretarisen een penningmeester.
9.2. Bestuursledenworden gekozenen benoemddoor de algemenevergaderinguit
een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten.Verkiesbaartot been ereleden.
zijnalleenseniorleden
stuurslid
bii de tennissport,tenzijvolgens
Niet verkiesbaartot bestuurslidzijn belanghebbenden
is verleend.
dispensatie
van de K.N.L.T.B.
de reglementen
9.3. De voorzitterwordt door de algemenevergaderingin functiegekozen,de overige
wordendoor de gekozenenin onderlingoverlegverdeeld.
besluursfuncties
wordt nader
9.4. De wijze van verkiezing,aftredenen/of vervangingvan bestuursleden
bij huishoudelijkreglementgeregeld.
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9.5. De algemenevergaderingkan een bestuurslidte allen tijde ontslagverlenen.Het
eindigtook wanneerhet lidmaatschapvan de verenigingeindigt
bestuurslidmaatschap
en/ofwanneerhet bestuurslidzijn functiewenst neerte leggen.
9.6. Bij een vacalurein het bestuurbenoemlde eerstvolgendealgemenevergadering
een opvorger.
9.7. Indienin het bestuureen of meer vacaturesontstaan,blijvende overblijvendebestuursledeneen bevoegdcollegevormen,tenzij het aantalzittinghebbendebestuursledenminderbedraagtdan het aantalvacatures.
In dat laatstegeval zijn de overgeblevenbestuursledenverplichtbinnen een termijn
van een maand na het ontstaanvan de laatstevacature,een algemenevergadering
bijeente roepen,waarinwordt voorzienin de ontstanevacature.
wordengenomenbil meerderheidvan stemmenin een vergade9.8. Bestuursbesluiten
ring,waaraanminimaalde meerderheidvan het gekozenbestuurdeelneemt.
9.9. Van het verhandeldein elke vergaderingworden notulenopgemaakt,die door de
voorzitteren de secretariswordenvastgestelden ondertekend.
9.10 Door de algemenevergaderingkunnenaan het bestuurjuniorledenen/of ondersteunendeledenals adviseurswordentoegevoegd.
Taak en bevoeqdhedenvan het bestuuren verteqenwoordiqinq
Artikel10.1.Het bestuuris belastmet het besturenvan de vereniging.
door de voorzit10.2. Behalvedoor het bestuurwordt de verenigingvertegenwoordigd
danwel
ter tezamenmet de secretaris,de voorzittertezamenmet de penningmeester
de secretaristezamenmet de penningmeester'
10.3.Het bestuuris onder meer bevoegdtot:
het huren,verhurenof op anderewijze in gebruikof genot verkrijgenen geven
a.
van onroerendegoederen;
het sluitenen wijzigenvan arbeidsovereenkomsten.
b.
10.4. Het bestuur is, tenzij met goedkeuringvan de algemenevergadering,niet bevoegdte besluitentot:
het aangaan van overeenkomstentot verkrijging,vervreemdingen bezwaring
a.
van registergoederen;
waarbijde verenigingzich als borg hoofdehet aangaanvan overeenkomsten,
b.
verbindt,zich voor een derde sterk maakt of zich tot zelijk medeschuldenaar
voor een schuldvan een derdeverbindt;
kerheidsstelling
waarvande financidlebetekenisof onbehet verrichtenvan rechtshandelingen,
c.
paald is of een bij huishoudeliikreglementte bepalenbedragte bovengaat, of
waardoorde verenigingvoor langerdan een jaar gebondenwordt;
waarbijaan de verenigingeen (bank)krediet
het aangaanvan overeenkomsten,
d.
wordt verleend;
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e.

Het ter leen verstrekkenvan gelden,alsmedehet ter leen opnemenvan geld,
waaronderniet is begrepenhet gebruik maken van en aan de verenigingver-

leendbankkrediet;
f.
Het aangaanvan dadingen;
g
Het optredenin recht,waaronderbegrepenhet voeren van arbitraleprocedures, doch met uitzonderingvan het nemen van conservatoiremaatregelenen
die geen uitstelkunnenlijdenvan het opnemenvan die rechtsmaatregelen,
Op het ontbrekenvan deze goedkeuringvan de algemenevergaderingkan,wat betreft
door het bestuurtegen derden,danweldoor
sub a en b bedoelderechtshandelingen,
derden tegen de verenigingwel een beroepgedaan worden,terwijlop het ontbreken
van deze goedkeuringvan de algemenevergaderingwat betreftde sub c tot en met g
geen beroepgedaankan worden.
bedoelderechtshandelingen,
van de voorgaandeledenbinnende grensvan
10.5.Het bestuurkan met inachtneming
machtigenvoor het bestuurof
zijn bevoegdhedeneen of meer van zijn ledenschrifteli.ik
de verenigingop te treden.
10.6.Het bestuurkan uit de senior-,junior-en ereledeneen of meer commissiesinstellen, waarvande ledenvoor de periodevan een jaar wordenbenoemddoor de algemeledenkunnenals adviseurwordentoegevoegd
ne vergadering;ondersteunende
van de verenigingzodanige
10.7. Het bestuuris verplichtvan de vermogenstoestand
kunaantekeningente houden,dat daaruitte allentijde haar rechtenen verplichtingen
nen wordengekend.
reglementis geregeld,
10.8. Over alleswat niet door de wet, statutenof (huishoudelijk)
beslisthet bestuur.
Alqemeneverqaderinqen
alle bevoegdheden
komenin de vereniging
Artikel11,1.Aan de algemenevergadering
toe, die nietdoor de wet of de statutenaan het bestuurzijn opgedragen
wordt een al1 1.2. Jaarlijks,uiterlijkvier maandenna afloopvan het verenigingsjaar,
- gehouden'
gemenevergadering- de jaarvergadering
1'1.3.Het bestuurbrengtin deze vergaderingzijn jaarverslaguit en doet, onder overleggingvan de nodigebescheiden,rekeningen verantwoordingvan zijn in het afgelopen boekjaargevoerdebestuur.
Deze slukkendienendoor alle bestuurderste wordenondertekend.Indiende ondertekeningvan een van hen ontbreekt,dient hiervanonderopgavevan redenenmeldingte
wordengemaakt.
Het bestuuris verplichtdeze stukkenzevenjaar te bewaren.
11.4. De agendavan deze vergaderingbevatondermeer:
besprekingvan de notulenvan de vorigealgemeneffaar-)vergadering;
het verslagvan de Commissietot onderzoekvan de rekeningen verantvvoor-

dlng;
de behandelingen vaststellingvan de jaarstukken;
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de vaststellingvan de contributieen het entreegeld;
de vaststellingvan de begroting;
zonodigde verkiezingvan de vootzitteren/of anderebestuursleden;
de benoemingvan commissies,waaronderdie, als bedoeldin artikel16 lid 1;

-

de rondvraag.

-
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11.5. Andere algemenevergaderingendan de vorenvermelde,worden gehoudenzo
dikwijlshet bestuurdit wenselijkacht of wanneerhet daartoevolgensde wet of statuten verplichtis, alsmedeop schriftelijkverzoekvan tenminsteeen/tiendevan het aantal
leden.
stemgerechligde
van
Na ontvangstvan dit schriftelijkeverzoekis het bestuurverplichttot bijeenroeping
een algemenevergaderingop een termijnvan niet langerdan vier weken. Het bestuur
dient de bijeenroepingdaartoe binnen veertien dagen te doen uitgaan,bij gebreke
waaNan de verzoekerszelf tot die bijeenroepingovergaan op de wijze waarop het bestuureen algemenevergaderingbijeenroept.
alqemeneverqaderinq
Biieenroepino
Artikel 12. De algemenevergaderingwordt bijeengeroependoor het bestuur.De oproepinggeschiedtschriftelijkaan de adressenvan alle leden, onder gelijktijdigever
meldingvan de agendaen/of de te behandelenonderwerpenen met inachtnemingvan
een termijnvan veertiendagen.
Toeqanqen stemrecht
Artikel 13.1. Toegangtot de algemenevergaderinghebben alle leden van de vereniging. Geen toeganghebben- met inachtnemingvan het tweede lid van artikel7 - geschorste(besluurs)lede n.
13.2. Over toelatingvan de anderendan de in lid 1 bedoeldepersonenbeslistde algemenevergadering.
13.3 leder senior-en erelidvan de vereniging,dat niet is geschorst,heefteen stem
13.4 Het uitbrengenvan zijn stem bij volmachtis niet toegestaan.
- notulen
Voorzrtterschap
Artikel14.1. De algemenevergaderingwordt geleiddoor de voorzittervan het bestuur.
door het besluur
Ontbreektde voorzitter,dan treedt een van de anderebesluursleden,
aan te wijzen,op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschapvoorzien,dan
voorzietde vergaderingzelf in haar leiding.
14.2.Van het verhandeldein elke vergaderingwordt door de secretarisof een ander
door de voorzitterdaartoeaangewezenpersoon,notulengehouden,diena goedkeurtng
door de algemene vergaderingin haar eerstvolgendevergaderingalsdan door de
voorzitteren de notulistwordenvastgestelden ondertekend.Zij die de vergaderingbijvan het
eenroepenals bedoeldin artikel11 lid 6, kunneneen notarieelproces-verbaal
doenopmaken.
verhandelde
Besluitvorminq
Artikel 15.1. Het ter algemenevergaderinguitgesprokenoordeelvan de voorzitterdat
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door de vergaderingeen besluit is genomen of verworpen,is beslissend.Hetzelfde
geldt voor de inhoudvan een genomenbesluitvoor zover gestemdwerd over een niet
schriftelijkvastgelegdvoorstel.
15.2.Wordt echteronmiddellijkna het uitsprekenvan het in het eerste lid bedoeldoordeel de iuistheidervan betwist,dan vindt een nieuwe stemmingplaats,wanneer de
stemmingniet hoofdelijkof
meerderheidder vergaderingof, indiende oorspronkelijke
schriftelijkgeschiedde,een stemgerechtigdaanwezigedit verlangt.Door deze nieuwe
stemming
van de oorspronkelijke
stemmingvervallende rechtsgevolgen
15.3.Voor zover de statutenof de wet niet andersbepalen,worden alle besluitenvan
de algemenevergaderinggenomenmet meerderheidvan stemmen.
15.4.Blancostemmenwordenbeschouwdniet te zijn uitgebracht.
15.5.Indienbij een verkiezrngvan personenniemandde meerderheidheeftverkregen,
heefteen tweedestemmingPlaats.
Heeft ook dan niemandde meerderheidverkregen,dan vinden herstemmingenplaats
totdat hetzijeen persoonde meerderheidheeftverkregen,hetzijtussentwee personen
is gestemden de stemmenstaken.Bij gemeldeherstemmingen(waaronderniet is begrepen de t\iveedestemming),wordt telkensgestemdtussen de personen,op wie btj
de voorafgaandestemmingis gestemd,evenwel uitgezonderdde persoon,op wie bij
die voorafgaandestemming het geringsteaantal stemmen is uitgebracht.ls bu die
voorafgaandestemminghet geringsteaantal stemmenop meer dan een persoonuitgebracht,dan wordt door loting uitgemaakt,op wie van die personenbij de nieuwe
stemminggeen stemmenmeer kunnenwordenuitgebracht
Ingevalbij een stemmingtussentwee personende stemmenstaken,beslisthet lot wie
van beidents gekozen.
15.6. lndiende stemmenstaken over een voorstelniet rakendeverkiezingvan personen, dan is het voorstelverworpen.
15.7.stemmingniet rakendeverkiezingvan personengeschiedenmondeling,tenzijde
zulks
voorzittereen schriftelijkestemminggewenstacht of een der stemgerechtigden
voor de stemmingverlangt.Stemmingenover personengeschiedenuitsluitendschriftelijk. schriftelijkestemminggeschiedtbij ongetekende,geslotenbriefjes.Besluitvorming
hoofdelijkeof schriftelijkestembij acclamatieis mogelijk,tenzij een stemgerechtigde
mingverlangt.
15.8. Een eenstemmigbesluitvan alle leden,ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen,heeft, mits met voorkennisvan het bestuurgenomen,dezelfdekrachtals een
besluitvan de algemenevergaderlng
15.9.Zolangin een algemenevergaderingalle ledenaanwezigzijn kunnengeldigebesluitenwordengenomen,mits met algemenestemmen,omtrentalle aan de orde koof tot ontbinding,ook
mendeonderwerpen,dus mede een voorsteltot statutenwijziging
al heeft geen oproepingplaat gehad of is deze niet op de voorgeschrevenwijze ge-
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schiedof is enig andervoorschriftomtrenthet oproepenen houdenvan vergaderingen
of een daarmeeverbandhoudendeformaliteitniet in acht genomen.
en commissie
Rekeninqen verantwoordinq
een commissie,
Artikel16.1. De algemenevergaderingkiesttUdensde jaarvergadering
bestaandeuit tenminstetwee leden en een reservelid,die gaan deel mogen uitmaken
van het bestuur,tot onderzoekvan de rekeningen verantwoordingover het lopende
boekiaar.
verslaguit van haar beDe commissiebrengtop de daaropvolgendejaarvergadering
vindingen.
kennis,dan kan de commjssiezich
Vereisthet onderzoekbijzondereboekhoudkundige
door een deskundigedoen bijstaan.
16.2. Het bestuur is verplichtuiterlijkdrie weken voor de jaarvergaderingaan deze
commissiealle door haar gewenste inlichtingente verschaffen,haar de kas en de
waardender verenigingte vertonenen inzagevan de boekenen bescheidender verenigingte geven.
16.3. Goedkeuringdoor de algemenevergaderingvan het jaarverslagen de rekening
strekthet bestuurtot d6charge.
en verantwoording
wordt geweigerd,be16,4. Indiende goedkeuringvan de rekeningen verantwoording
noemt de algemenevergaderingeen anderecommissie,bestaandeuit tenminstedrie
leden, welke een nieuw onderzoekdoet van de rekeningen verantwoordingDeze
commissieheeft dezelfdebevoegdhedenals de eerder benoemdecommissie.Binnen
zes weken na de benoemingbrengtzij aan de algemenevergaderingverslaguit van
haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuringgeweigerd,dan neemt de algemenevergaderingal die
maatregelenwelke door haar in het belangvan de verenigingnodiggeachtworden.
Statutenwiiziqinq
Artikel 17.1.Wijzigingenvan de statutenkan slechtsplaatshebbenna een besluitvan
de algemenevergadering,waartoewerd opgeroepenmet de mededelingdat daarinde
wijzigingvan de statutenzal wordenvoorgesteld.
De termUnvoor oproepingtot een zodanigevergaderingmoet tenminstevier weken
oecragen.
17.2. Zij, die de oproepingtot de algemenevergaderingter behandelingvan een voorhebben gedaan, moeten tenminstedrie weken voor de dag
stel tot statutenwijziging
der vergaderingeen afschriftvan dat voorstel,waarin de voorgesteldewijziging(en)
woordelijkjs (zUn)opgenomen,op een daartoegeschikteplaatsvoor de ledenter inzage leggentot na de afloopvan de dag, waaropde vergaderingwerd gehouden.De secretariszal op verzoekvan een lid een afschriftvan het voorstelaan dit lid toezenden.
17.3. Tot wijzigingvan de statutenkan slechtsworden beslotendoor een algemene
vergaderingmet een meerderheidvan tenminstetweederdevan de geldiguitgebrachte
stemmen.
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treedtniet in werkingdan nadat:
17.4. De statutenwijziging
het bestuurvan de K.N.L.T.B.,door het bestuurvan de verenigingdaaromvera.
zocht, schriftelijkte kennen heeft gegevengeen bezwaarte hebbentegen het
genomenbesluit,en
een notari6leakte is opgemaakt.
Van deze statutenwijziging
b.
17.5. De bestuurderszijn verplichteen authentiekafschriftvan de wijzigingen de gewiizigdestatutenneer te leggenten kantorevan de Kamer van Koophandelen Fabrie's-Gravenhage.
ken te
Ontbindinqen vereffeninq
met het bepaaldein artikel 19 lid 1 Boek 2 van het
Artikel 18.1. In overeenstemming
BurgerlijkWetboek,wordt de verenigingonder meer ontbondendoor een besluitdaartoe van de algemenevergaderinggenomenmet tenminstetwee derde van het aantal
geldig uitgebrachtestemmenin een vergaderingwaarin tenminstedrie vierde van de
ledenaanwezigis.
stemgerechtigde
18.2.Bu gebrekevan het quorum kan ongeachthet aantalter vergaderingaanwezige
leden,tot ontbindingwordenbeslotenop een volgende,tenminsteveertiendagen doch
ulterlijkdertig dagen na de eerste te houden vergadering,met een meerderheidvan
twee derdevan het aantaluitgebrachtestemmen.
18.3. Bij de oproepingtot de in de lid 1 en 2 van dit artikel bedoeldevergaderingen,
moet worden meegedeelddat ter vergaderingzal wordenvoorgesteldde verenigingte
ontbinden.
De termijnvoor oproepingtot zodanigevergaderingenmoet tenminsteveertiendagen
Deoragen.
18.4. Indienbij een besluittot ontbindingte dien aanziengeen vereffenaarszi1naangewezen,geschiedtde vereffeningdoor het bestuur.
18.5. Een eventueelbatigsaldo zal wordenaangewendvoor door de algemenevergaderingte bepalenzodanigedoeleindenals het meestmet het doel der verenigingovereenstemmen.
'18.6Na de ontbindingblijftde verenigingvoortbeslaanvoor zover dit tot de vereffening
van haat vermogennodig is. Gedurendede vereffeningblijvende bepalingenvan de
statutenen reglementenvoor zover mogelijkvan kracht.In stukkenen aankondigingen
die van de vereniginguitgaan,moet aan haar naam worden toegevoegdde woorden
"in liouidatie".
Vereniqinqsiaar
is gelijkaan het kalenderjaar.
Artikel19. Het verenigingsjaar
Reqlement
Huishoudeliik
Artikel20.1. De algemenevergaderingkan bij huishoudelijkreglementalsookbij andere reglementen,nadere regels geven omtrent alle onderwerpenwaarvande regeling
haar gewenst voorkomt.
reglementzal geen bepalingenmogen bevattendie afwijken
20.2. HeI (huishoudelijk)
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van of die in strijdzijn met de bepalingenvan de wet of van de statuten,tenzijde afwijking door de wet of de statutenwordttoegestaan.
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