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Heden, de twintigste december ---------------- .;.. :'~
. . h ddt t ht' ',{negentlen on er wee en ac 19, -----------------------------~--:~

verschenen voor mij, Wilhelmus Josephus Gerardus Omloo, ----------~2
notaris ter standplaats Nieuwegein: -----------~--:--------------~;~
a. de heer HUGO LAMBERTUS VAN ROOIJEN, autodeskundlge A.N.W.B., --'~

wonencle te 3437 rw Nieuwegein, Hazeweide 13, ------------:-------.:'~~
volgens zijn verklaring geboren op vijf december negentien- ---.:.• . • r~honderd een en veertlg; --------------------------~------------:.

b. mevrouw ~LISABETH DE VRIES, huisvrouw, wonende te 3435 RJ -----;S
I Nieuwegein, Goudvink 16, volgens haar verklaring geboren op ---~I

drie en twintig juni negentienhonderd drie en vijftig en ------~-
gehuwd met de heer Doornbos, ----------------------------------jl

.ten deze handelend als voorzitter en secretaris van de te Nieuwe- j~
gein gevest~gde ~~reniging Tennisvereniging oUdeg~inJ-------------'\.rM
en als schr ifte ll.jk lasthebbers _van: ---- __-:-:'":.-----------:----------.:t~
1. de heer Theodorus Hinrich de Loos, registeraccountant, --------.,.I w~nend.e",:e 3438 ~C Nieuwegein,. :Oberonsin~el 1, geboren op zes--·.f,~t1en JUll negent1enhonderd dr1e en veertlg; --- ~.
2. mev.ro.uwErica Constance Frederika Sprangers, sekretaresse, ----.J
1

WO~~,n9,e,te 3438 VM Nieuwegein, Arabellaplantsoen 7, gehoren ---.J~
op izes'tLen november negentie nhonderd zeven en veertig en gehuwd 11
met de heer de Leeuw; -----~-----------------------------------0~

3. Be heer Johan Robert Broekema~ verpleegkundige AB, ------------~B
I wonende te 3435 AR Nieuwegein, Wielewaal ll4, .geboren op twaal f 'J~

juni negentienhonderd zeven en veertig; -----------------------JR
4. de heer Jan Elbertus van de Kraats,bedrijfsjurist, wonende ---·.ftl:
/

- te 3437 CJNieuwegein, Antilopeweide 1, geboren op zeven en ~c

twintig juni negentienhonderd twee en vijftig; -----------~----~fl5. de heer Gertrudis Maria van Unen, leraar. wonende te 3436 HP --·t~

I Nieuwegein, Wijnruitgaarde 12, geboren op vier en twintig mei -Jo
negentienhonderd acht ,en veertig; -----------------------------~

6. mevrouw Joanne Maria Carolina van der Veen, assistent perso- --~i

I neelsfunctionaris, wonende te 3435 RH Nieuwegein, Goudvink 23, Jk~
geboren op dertig april. negentienhonderd drie en vijftig ------~I
eD'gehuwd met de heer Wlchman; --------------------------------~r·

en tezamen met de hiervoor sub I tot en met 6 genoemde lastgevers ..t"
en de heer Gerardus van de Wielen, produktmanager , wonende te ----:j"
Nieuwegein, Graaf Oiederiklaan 14, geboren op een en dertig maart J
negentienhonderd vier en veertig die belet heeft, vormende het --- J-
gehele bestuur van voormelde vereniging. ------------------------- J
Blijkende van deze last en volmacht uit een getekendeond~rhandse ~j
akte van volmacht, welke na op de door de wet voorgeschreven wijze)
voor echt erkend te zijn aan deze minuut-akte zal worden vast----.J
gehecht. ---------------------------------------------------------._~
De comparanten, hanqelend als gemeld, verklaarden: ---------------.)
dat bij besluit van de algemene vergadering van vijftien septem- -·il
ber negentienhonderd twee en tachtig de navolgende statuten ------: .:';
werden vastgesteld en werd besloten tot opneming van die stetut.en > t
in een notariële akte; ------------------------------------------- ..\dat zij, handelend als gemeld, ter uitvoering van gemeld beslui t -.':,

: }
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I willen overgaan tot opneming van die statuten dn een notariële ---,~t
akte; -------------------------- ------------------------- "'--------,f.~I.~
dat deze statuten luiden als volgt: -----------------------------~~.\ ..
----------------------- STA TUT EN: ------------------------ I
---~---------------- NAAr~ EN OPRICHTINGSDATUt1. --------=------------;rti
~~t~~;!ni~i~;-d;~~;~-d~-~~~~~-TË~NÏSVËRËNÏëÏNë-~öüöËëËÏN~-========[.~.
en is opgericht op zes maart negentienhonderd twee en, tachtig. --i~
-------""'--------------------- ZETEL ------- -----------------------': .~~
Artikel 2. ---------------------- ----------- ----------~---- -------i. 'iii,l
De vereniging is gevestigd te Nieuwegein. ------------------------Cl~
------------------- ---------- DOEL -------- --------------------- --t;.jJArtikel 3. ::= .; i:': ""'_J I
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen -t:~r van de tennissport. -------------------------------------------U~
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------------J1i

1· ~~!l?e~~~-~~~-~~~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~~~~~=_t~
, "" I. ,,~I

b , het vortren van een band tussen de leden van de vereru.qrnçj -~I
c. het maken van propaganda voor het tennisspel; -------------~~
d , het behartigen van de belangen van de leden tegenover de --J1~
I .Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond ( hierna te noemen Il' .~~.

"" N L TB" ). ' .,d,~.. . .. ,-----------------------------------------~--.~e , het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het ver-ho- -I; ~~
I ,gen van het spelpeil van de leden van de vereniging; J ;li
f. het uitschrijven van- en het deelnemen aan wedstrijden, ----:i~
I in h~t bijzonder het deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. ---i~!

georganiseerde competities; --------------------------------:11
g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de --~~
~. ~~~:n~e~~ï;-;~~~~ï~~fd~-~ïdd~ï~~-di~-d~-~~~~~i;i~;-~~~d~;-==t~;
I ten dienste staan; ----------------------------------------~}~
i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te --t~

I I· h " h deLi tl 1 t r;."noemen UIS ou e IJ~ reg emen • ---------------------------~~

Ä;~i~~ï-~~-==================-==~=~-==============================fl
1. De vereniging kent: -------------------------------------------~I

" 1 d 1~a. senior- e en" ----------------------------------------------!~, . . I:~~
b. ereleden" --------------------------------------------------!~I<.' r .,,,,
c. leden van verdienste; --------------------------------------r~. . ~,~ ....d. Juniorleden; -----------------------------------------------t'i
e ondersteunende leden. -----------------~-------------------->i~

2. S;niorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de-eerste -!~
januari van.het ver~nigingsja~r de zeven~ienjarige leeftijd --iJ
hebben bereIkt en dIe de tennissport aktIef beoefenen of be~ --~l~
oefend hebben. ------------------------------------------------!~ ..

3. Ereleden zijn zij die zich op bijzonder eervolle wijze --~----ti.

I
jegens de vereniging onderscheiden hebbe~-------------------} (~
leden van verdienste zijn die leden van de vereniging die zich !~
jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. -~~l~; t6~
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Erelede~. en led~n van verd Lenste-rnoe ten al: zodanig Z1J~ be- --.' ,~i;
noemd b1.J bes luä t van de algemene vergadenng, genomen met een .' );T-"~
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte··1J
stemrren; zij hebben dezed.fde rechten en verplichtingen als in __. ;~~1.
de wet en deze statuten aan seniorieden zijn 'toegekend met ---.':~~
inachtneming van het in artikel 8 lid 3 bepaalde. --------- .•.-----: ·~IJ

4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op·de eerste --l~
januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog ~.J'4l

- . I '~!.-d
niet hebben bereikt en die de tennissport aktief beoefenen of -.:~~

I. ' ••;~~

beoefend hebben. ---------------------------:---------------------r}i
5. Ondersteunende leden zijn zij die in de vereniging.geen speel-:i.1{i

I r~cht hebbe~ ~ doch die zi?h bereid hebben verklaard de vereni- ·tl
. g1.ng geldel1.Jk of andersz1.ns te steunen. ----------------------~rJ.
6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin -~rf~~

van de wet, doch zij hebben - behoudens dat zij geen stemrecht -H~~
hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de ----I ,i&î
bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 - overigens~·J~
dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze sta- --i I
tuten aan seniorieden zijn toegekend en opgelegd. Bij een -----.g ~

~~:~~i~.:~=~-~~-~=:~~~~~-~~~:~~~~=~:-~~~~~~-~=~-~~~-~~~=~~~~~~~-:f:~
---:--------------~------ AANMELDINGEN TOELATING----------------·t~
Art1.kel 5. ------------------------------------- . c_
l. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indie- ·[Ji

nen;bij de sekretaris van het bestuur van een ingevuld en on- --; ~
de:tekend ~~nmeldingsformulier, zoals nader bepa~ld in het ----·~t~.i@
hu.ishoudeLdjk r-e qIemerrt , Betreft het een aarme l.dinq van een ---'r: 'i~
minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend ----ot ;4:
door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige. ~f j

2. Het bestuur beslist over te toelating van seniorieden, junior- -! ~
I leden en ondersteunende leden. --------------------------------·f ',~
3. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergade- --·i::~

ring alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een ---.f. ,,;ï,l

:~:~:~~e=~-~~:-:~~:=~~:~'"-::~~~~~~~.~-~~~-~~-:~=~=:-~=::~~~~~~:~-l•...~
4. Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen of door .! j
I het bestuur van de ICN.L. T.B. zijn geschorst, kunnen 'geen lid --[ ~~

van de vereniginq zijn. ---------------------------------------·I,~
------------------------- EHIDE VAN HET LIDt'1AATSCHAP --------------f ;!J

I' ".'

Artikel 6. -------------------------------------------------------·t~
1. Het Lfdrnaatschap van de vereniging e.lnd î qt r. --------------------i ;i~

a. door het overlijden van het lid; ------------------=--------.,.
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de sekretaris -\1
1 van het bestuur; ----------------------------------------~---i I
c , door opzegging namens de vereniging; dez,e opzegging kan----.! iJ

gedaan worden, wanneer een lid ni.etjreer voldoet aan de ----.~)!!
vereisten die door de statuten voor heOidmaatschap zijn--·l.~
gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereni- -·t~
gin~ niet nakomt, wanneer hij zijn lidmaatschap van de -----.~;
K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de --'I~
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vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te -----.
laten voortduren; ----------------------------------~--- J

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij ---J
besluit van de algemene vergadering genomen met een meerder-!
heid van tenminste twee/derde van de geldig' uitgebrachte ---.\
sterrrnen,wanneer een lid in strijd met de statuten, regle- _.I

menten en/ of beslui ten van de vereniging handelt, of de J
vereniging op onred~lijke wijze benadeelt. __~ J

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieJ
den tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzegtermijn van vier weken; het bestuur kan onder ----
bijzondere omstandigheden een opzegging tegen eer[ eerder tijd- or

stip toelaten. ------------------------------------------------03. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. J

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het tweede lid van ~
I dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toe- ;

gelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd •.
5. Een lid is bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een ---.

I besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke -.
aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. -------

6. Van=eén: besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de --.
vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet -.
gevergd kan worden het Lîdrnaat.schap te laten voortduren, staat·
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennis- -.
geving van het besluit beroep open op de algemene vergadering •.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit -
met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroeps-
termijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ----------.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ---.

I eindigt, blijft de kontributie over het· gehele verenigingsjaar.
verschuldigd, behoudens dat wanneer de bijzondere omstandig- --
heden als bedoeld in het tweede lid van dit artikel zich voor- .
doen, het bestuur kan besluiten dat slechts een evenredig deel·
van de kontributie verschuldigd is. ---------------------------

8. In de gevallen genoemd in het eerste·lid van dit artikel onder
I de letters a, c en d eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. ---
---------------------------- SCHORSING ---------------------------
Artikel 7. -------------------------------------------------------1. Leden die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk -:

reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar' ----'
de bes lui ten van de algemene vergadering of naar de beslui ten -:
die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of in- ..
gevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft; ---.
kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier ---
weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het .._--.
bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot --.
ontzetting uit het lidmaatschap.~--:..--.....,----------------------

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het
I lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht om op de ---
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algemene vergadering waar hun schorsing en/of voorgestelde ----
ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen dee! te ----
nemen. --------------------------------------------------------3. Schorsing als lid van de K.N.L. T.B. brengt schorsing als lid --

I van de vereniging met zich mee. ----------~--------------------
-------------------------~- KONTRIBUTIE -----------------_--------
Artikel 8. -------------------------------------------------------1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse kontributie __ a

I .~::~!~~.d~~-~~~-~~~=~~:-~~:-~~~~=:~:~:~-~~~:~~~~~::-:~~~:_~~~::
2. De algemene vergadering kan bepalen, dat hieuw toegetreden ----
I leden -ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste -

daaronder niet begrepen- een entreegeld moeten betalen. -------
3. Ereleden en leden van verdienste ku~nen zijn vrijgesteld van --

de verplichting tot betalen van kontributie, terwijl het be- --
stuur voorts bevoegd is, in bijzondere gevallen aan senior- enl
of juniorleden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ver- -
plichting tot betalen van kontributie en/of entreegeld te ver-
lene~. -------------------------~--------------~---------------4. Na9~t; de in lid I van dit artikel genoemde kontributie betalen
ie~16i~ en juniorleden, ereleden en leden van verdienste de ---
K.N.l.T.B. kontributie, wel~e door de vereniging aan de -------
K.N.l.T.B. wordt afgedragen. ---------------------------------.

-------------------------------- BESTUUR ------------~-----------.
Artikel 9. --~----------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een mini- .

I ~~~r~~~t~;:f~e~;~~~;ï~-~~-~~~~i~;~~~~~~;-~~;~;~-~~;~~~~-h~~-==~
dagelijks bestuur. -------------------------------------------,

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene ver-
gadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden ge- --,
stelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen ---.
seniorieden en ereleden, alsmede leden van verdienste. -------J
Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn financieel belanghebben-
den bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de -,

I K.N.l.T.B. dispensatie is verleend. --------------------------,
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in funktie --
I gekozen, de overige bestuursfunkties worden door de gekozenen

in onderling overleg verdeeld. -----------------------~-------
4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van be- ---
I ~~~~~s:~~~~-:~~~~-~~~~~-~:~-~~:-~~=~~~~~~::~~-~~::~~~~_~~~~=_
5. De algemene vergadering kan een besluurslid te allen tijde ---

ontslag verlenen. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap ----
wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, alsook ---
wanneer het bestuurslid zijn funktie wens t neer te leggen. ---

6. Bij een vakature in het bestuur benoem~de eerstvolgende alge-
I mene vergadering een opvolger; het bestuur kan tijdelijk in--
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. II een vakature voorz i.en , --------------------------------r-------·j;'~~
7. Indien in het bestuur één of meer vakatures ontstaan, blijven -.;~,~

de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, ----·f[~
tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder be- ---. '0;1
draagt dan het aantal vakatures •. In he~ laatste geva~. zijn de -·:t~
overgebleven bestuursleden verpll.cht bl.nnen een ter~l.Jn van ~--.~~
een maand na het ontstaan van de laatste vakature een algemene 'zJl
vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de -----·:~I
ontstane vakature. -------------- ----- --~-- ----------- ---- -----.i~

8. Bes tuur sbes Luî ten-worden: genomen bij volstrekte meerderheid --- .••~
I d t ,.' '1,'~

van e s emmen. -----------------------------------------------. <~
.9. Van het. verhandelde in elke vergadering worden notulen opge- --·:~î
I m~akt_dLe door het be:tuur worden vastgesteld en door de voor- ",1~,},'

Zl tter en de sekre tar Ls worden ondertekend. -------------------.",.' '.d.
10.Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur junior- ---~ ~

I ~:~~~g~~/~~-~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~-~=~-~~~:~~~~~-:~~~:~-:~~=-====:.ifl
---------------------- TAAI<EN BEVOEGDHEDENVANHET:BESTUUR------. ·(ff;

Artikel 10. ------------------------------------------------------., 1. ,/,~:~

1. Het/bestuur is belast met het besturen van de vereniging. -----.",;

I De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door -.~~n
twee gezamenlijk handelende 'leden van het dagelijks bestuur. --. ~ij

, ;~"

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot: ------------------------- :o'!'&
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot -', :';r~

verkrijgen van onroerende goederen; ------------------------:~
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. ---------. ~i

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergade- -.' '::
ring bevoegd tot: -------------------------------------~--------~
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden --. "
I of bezwaren van registergoederen; --------------------------- ,
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich --- ~

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor -',{
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor ---. ~
de schuld van e~n derde verbindt; -------------------------- .~

c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financi~le -. I
betekenis af onbepaald is af een bij het huishoudelijk re- -~I
glement te bepalen bedrag te boven gaat, dan wel waardoor --·~1
de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt; -----. ~

d , het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging ---"1
I een (bank)krediet wordt verstrekt; -------------------------'1
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen --.~

opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruik- ---I
maken van een aan d~ vereniging verleend bankkrediet; -------1

f. het aangaan van dadlngen; ----------------------------------·~I
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ---II arbitrale procedures, doch met uitzönde~ing van het nemen ---i
I van conservatoire maatregelen en van het nemen van die ---~-·I

recht.smaa treçol en die geen uitstel kunnen lijden. -------:..--~ ,.~
Op het 'ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergade- .~
ring kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen 1;~



door en tegen derden een beroep worden gedaan, terwijl Op het -,
ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering ----'
wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen --,
geen beroep kan, worden'gedaan. ----------~~--------------------,

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen
de grenzen van zijn bevoegdheden een of meer van'zijn leden ---
schriftelijk machtigeri voor het_bestuur of de verenigip9,oP te '
treden. -------------------------------------------------------5. Het bestuur kan uit de senior- en juniorleden, ereleden en/of
leden van verdienste één of meer kommissies instellen, waarvan',
de leden voor een bij het huî shoude Li jk.rreql.errent; vast te' stel-
len periode worden benoemd door de algemene vergadering. ------
Ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd. ---

6. Over alles wat niet door de wet, de statuten of het huishoude-
I lijk reglement is geregeld, beslist het bestuur. ~-------------
------------------------ REKENING EN VERANTWOORDING ~-------------
Artikel 11. ----------------------------------------:-------------
1. Het verenigingsjaar loopt van één november van het ene kalen- _

I ~:r~::i:n~~;j:~r~e:-~~:-~:-~~~:~:-~~:~~~~-~~~-~~:-~~~~~~~~::~:=_
2.. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ver- -
leniging' zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen

tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ----
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december een algemene ---

vergadering ( de jaarvergadering) gehouden, waarin -----------
het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en -onder overlegging --
van een balans en een staat van baten en lasten- rekening en --
verantwoording doet van zijn in het afgelopen boekjaar ge- ---
voerde bestuur. -----------------------------------------------4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een ----
kommissie van twee personen , die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. Deze kommissie onderzoekt de rekening en verant- -
woording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen. Verkiezing, vervanging en/ --
of aftreden van de leden van deze kommissie worden nader gere-
geld bij het huishoudelijk reglement. ---------~-~-------------

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bij- --
zondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onder-
zoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is --
verplicht ~an de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde~ van de ---
vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te --
geven. --------------------------------------------------------6. De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemene -:--

I ~:~g:~~~!~g k:~~~:~i~.~r:~~~::-~~:~-~~~~~'~-~~~:-~~:~~~:::-~~~--
-------------------------- ALGEMENE VERGADERINGEN ----------------
Artikel' 12. ------------------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle be-
f vnpnrlhpnpn t-nt- rfip nio~ ,..11"\1""\'1'" ria UIÖ+' "Ç' rf.n. ,..+ ...•~ ...•.._ •.... _ ....-. 1-.. ..•••••••..
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I bestuur zIJn opgedragen. -----------------------------,--------
2. Op de jaarvergadering als bedoeld in het derde lid van het ----

vorige artikel komen onder meer aan de orde: ------------------
a. de notulen van de laatstgehouden algemene ver-gadering; -----
b. het jaarverslag als bedoeld in het derde lid van het vorige !~

~I artikel; ---------------------------------------------~----- ;~c. het verslag van de, kommissie als bedoeld in het 'vierde lid - ,~
1 van het vorige artikel; ------------------------------------ q~

,dl.de rekening. en ver~ntwoording als bedoeld in het derde lid - "jl
van het vonge ar tlke Ij ------------------------------------- ;,§~1

e , de benoeming van de in het vorige artikel genoemde korrrnis--h'l
I sie voor het nieuwe verenigingsjaar; -----------------------~'
f. de vaststelling van de kontributie en eventueel entree- ----.~
I geld; --------------------------------~---------------------!;
g. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; ---~----------:~
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur, 'als dat ---:,$
I !~~~~~!~~~~d~~g~!!n~-~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~-==='·i
i. de verkiezing van andere bestuursleden; -------------------- :~
j. de-verktez Inq van kommissie leden; --------------------------' ~,
k. voorstellen van de zijde van het bestuur; ------------------,~
1. voorstellen ingediend door tenminste vijf leden. ----------- :A:.:

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarver- ---c>t:

I gade ring worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk :~
acht of wanneer dit volgens 'de wet of de statuten verplicht ---,~
is. ----------------------------------------------------------- ~~4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste --- ~
~~n/tiendevan het aantal stemgerechtigde leden verplicht ----- ,~
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een ter- -
mijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek --- :1
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ---- :i
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping- 1
overeenkomsti9 artikel 13 van deze statuten of bij advertentie \~
in tenminste e~n ter plaatse waar de vereniging gevestigd 1s--- ,~
veelgelezen dagblad. -----------------------------------~------'~

-------------------- BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING --- ~:
Artikel 13. -------------~---------------------------------------- ~1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het ~----- '~

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen -- ".~
van alle leden met inachtneming van een oproepingstermijn van - ~~
tenminste veertien dagen. ----------------'------------ -------- ~~.

2. Bij de 0 oproeping worden de 0 te behan~elen onderwerpen vermeld, - .~.~~I onvermInderd het bepaalde In de artlke1en 17 en 18. ----------- I
~-------------------------- TOEGANG EN STEMRECHT -----------------~A Ok 1 •rtl el 4. ------------------------------------------------------.1. Toega~g. tot de algemene vergadering hebbençe lle leden van de -- 'ï

verenIgIng. < Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en --:~
-met inachtneming van het tweede lid van artikel 7-geschorste -,~,
leden.' -------------------------------------------------------- j2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde ---,I

I
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I personen beslist de algemene vergadering. -------------r-----
3. Ieder senior- en erelid, alsmede ieder lid van verdienste var
I de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. --------
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.
------------------------- VOORZITTERSCHAP - NOTULEN --~---------
Artikel 15. ------------------------------------------~---------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter --

van het bestuur. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voor-
zitter treedt een van de andere bestuursleden) door de leden
~an het bestuur aan te wijzen, als zodanig op.'Wordt ook op (
ze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet -
de vergadering zelf in haar leiding. ------------~----~-----.

'2. Van het verhandelde in elke vergadering worden d~or de ~ekre.
taris of een ander doo~ ~e'voorzitter daartoe aangewezen per·
soon notulen gehouden, die na goedkeuring door de eerstvolger
de algemene vergadering door de voorzitter~en de notulist--,
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering --,
bijeenroepen welke wordt bedoeld in artikel.12 lid 4, kunnen
een notarieel proces-verbaal van het verhand~ldé doen op- --,
maken. -----------------------------------------------------,_______________________________ BESLUITVORMING - _

Artikel 16. ------------------~--------~--------~--~-----------1. Het door de voorzitter van de algemene vergadering uitgespro,
ken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, .
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud vaneengenbrne.
besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk-
vastgelegd voorstel. ---------------------------------------

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het -
eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, --
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming --
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde~ een:stemgerecht
de aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval!
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---------

3. Een algemene vergadering kan ongea'cht het .aantal ter vergade
I ring aanwezige leden besluiten nemen, te~~ll uit de wet of d

statuten anders blijkt. -----------------~------------~-----
4. Voorzover de statuten of de wet niet ander-s bepalen, worden

I

I alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volst
te meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ---------

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. --
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderhei

heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook
dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemming
plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft ver- -
kregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de sterrrnen
staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen i
de tweede sterrrning) wordt telkens gestemd tussen de personE
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitç
zonderd de persoon op wie bij die voorafgaande sterrrninghet
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geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voqra!; --- ;1':
gaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een -- "~
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie -- ,'~"
van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer ----- ''j
kunnen worden uitgebracht.~-----------~----------------------- ~
Ingeval bij een stemming tussen twee personen ,de s:temmensta- -.~~
ken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ---------------1

7. Indien de stemmen staken over-: een voorstel niet rakende ver- - •..~
I kiezing van personen, is het voorstel verworpen. -------------- I
8. 'Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden --- I

mondeling, ten~~j de voorzitter e~n schrifteliJ~e stemming. ge- rl~
wenst acht of een der stemgerecht1gden zulks voor de stemm1ng - f
verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend ----- ';:
schri ftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, ::
gesl~~en briefjes. Bes~ui tvorming. bij akklam~~ie is moge~ijk, - ,~i
t~~Z1J een :temgerecht1gde aanwezi.qe hoof'del i.jke of, schnfte- - .~
Li jke stenrninq verlangt. --------------------------------------"'~

9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet -- ;~
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het - ;t~
bestuurtqenomen , dezelfde kracht als een besluit van de alge- -;15
mene vergadering. --------------------------------------------- 3;,11

IO.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, -- ~î
kunnen geldige bes lui ten worden genomen, mits met algemene ---- ~~i
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ( dus ---i~:
mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding ), ook --'~~
al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de ----- ;;ji!~:
voorgeschreven wijze geschied, dan wel is enig ander voor- ----.~
schri ft omtrent het oproepen en houden van, vergaderingen of - -- 2~
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.~;~

------ --- --------- ------ --- STATUTENWIJZIGING----- ------ ------ ---l':~
Artikel 17. ------------------------------------------------------á1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een --- .~

besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen __"t ..:;\~
met de mededeling dat daarin wij~iging van de statuten zal ---- -J
worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige'~
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen •. ----------'- ,'~~
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een -~,
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte a
stemmen in een vergadering waarin tenminste vijftien procent --~J
(15%) van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit quorum - ;f~
niet aanwezig, dan wordt binnen drie weken'doch tenminsteveer-~
tien dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waar- li!
in over het voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten'f,1
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, mits met - .'....~.~'
een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitge- - '11
brachte stemmen. ----------- ------ --- ~'--~- ------ -------- -- ---I

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behande~ -~

I ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, ----:11
moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering ----I

;~~
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een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzi-
ging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoè ge- ---
schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop -
van de dag waarop de vergadering wordt gehoudenT --------------

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: -------
a. het bestuur van de K.N.L.T.B. door het bestuur van de vere-

I niging daarom verzocht, schriftelijk te kennén ,heeft ge- ---
geven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit; ----

b. van deze statutenwijziging een notari~le akte is opgemaakt.
-------------------------- ,ONTBINDING EN VEREFFENING ------------
Artikel 18. ----------------------------------------~------~~-----1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de _

algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering --
tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de ----
oproeping het voorstel tot ontbinding met redenen is omkleed. -

2. Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met een meerder-
heid van tenminste twee/derde van de geldig uitg~brachte stem-
men in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de -----
stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit quorum niet aanwe- --
:d,gt,,danwordt binnen drie weken, doch tenminste acht dagen ---
daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het
voorstel tot ontbinding zoals dat in de vorige vergadering ----
aan de orde is geweest, kan worden besloten, mits met een meer-
derheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte ---

I stemmen. ------------------------------------------------------
3. Het bepaalde in lid 3 letter a van het vorige artikel is van _~
I overeenkomstige toepassing. -----------------------------------
4. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging ---
I geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering ----

bij het besluit tot ontbinding anders heeft beslist. ----------
5. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen --
I die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de ver- --

leniging zijn. Zij ontvangen ieder een gelijk deel. ------------
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere be- --

l stemming aan dat batig saldo worden gegeven. --~---------------
----------------------------- HUISHOUDELIJK REGLEI'lENT------------
Artikel 19. ------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement. vast- _

I stellen; zij kan daarin regels geven omtrent alle onderwerpen -
, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. --------------------

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan gesch~eden ------
I bij besluit van de algemene vergadering. ----------------------
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten

die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de ---
wet - ook waar_deze 'geen dwingend recht .bevat - of van deze ::-_:--
statuten. ----,;,,-------- ---- ----- ..;----- -------- ----- -------- ----. . . . . ,r,De comparan~en ZIJn mIJ, notarIS, bekend. ------------------------

WAARVAN AKTE, in minuut, is verleden te Nieuwegein op de datum ---
in het hoofd dezer akte vermeld. -----------------------~--------~
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen

~
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personen hebben deze éénparig verklaard van de inhoud van deze ---
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daàrvan --
geen prijs te stellen. -------------------------------------------Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparan-
ten en mij, notaris, ondertekend. ----------~---~-~~--------------
w.g. H.L. van Rooijen, E. Doornbos-de VrIes, \V.J.G. Omloo , --------
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