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STATUTENWIJZIGING 
Sportvereniging Ajax Sportman Combinatie 
 
 
Op dertig maart tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Janbert Rudolf _____ 
Bareld Heemstra, notaris te Leiden: _______________________________________ 
mevrouw Doriene Van Duin - Anes, geboren te Leiden op zestien juni ___________ 
negentienhonderdtweeëntachtig, met kantooradres: Hoge Rijndijk 306 te (2314 __ 
AM) Leiden. __________________________________________________________ 
De verschenen persoon verklaarde: _______________________________________ 
- Op één juni achttienhonderd tweeënnegentig, werd opgericht de vereniging: _ 

Sportvereniging Ajax Sportman Combinatie, statutair gevestigd te __________ 
Oegstgeest, kantoorhoudende: Abtspoelweg 21 te (2343 JB) Oegstgeest, _____ 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ____ 
nummer 40446017. ________________________________________________ 

- De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven __ 
juni tweeduizend zeventien verleden voor genoemde notaris Heemstra. _____ 

- De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar op eenendertig  
mei tweeduizend achttien gehouden vergadering besloten tot wijziging en ___ 
algehele opnieuw vaststelling van haar statuten, bij welk besluit de _________ 
verschijnende persoon tevens tot het doen verlijden en ondertekenen van ___ 
deze akte is gemachtigd. ____________________________________________ 

 Van gemelde besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te ______ 
hechten afschrift van de notulen van die vergadering.

 ____________________
 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten _ 
van genoemde vereniging te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt:  
STATUTEN ____________________________________________________________ 
Artikel 1 _____________________________________________________________ 
NAAM EN ZETEL VAN DE VERENIGING _____________________________________ 
1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Ajax Sportman Combinatie. __ 
2. De vereniging is op één juni achttienhonderd tweeënnegentig te Leiden _____ 

opgericht. ________________________________________________________ 
3. De vereniging heeft haar zetel te Oegstgeest. ___________________________ 
Artikel 2 _____________________________________________________________ 
DUUR, VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR VAN DE VERENIGING _________________ 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ________________________ 
2. Het verenigingsjaar loopt van één juni tot met eenendertig mei. ____________ 
3. Het boekjaar van de vereniging loopt van één mei tot en met dertig april. ____ 
Artikel 3 _____________________________________________________________ 
DOEL VAN DE VERENIGING ______________________________________________ 
1. De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen op ______ 

recreatieve en prestatieve wijze de voetbalsport (onder de naam “ASC”) en ___ 
cricketsport (onder de naam “Ajax”) te beoefenen. _______________________ 

2. Andere takken van sport kunnen worden beoefend, voor zover naar het _____ 
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oordeel van de algemene ledenvergadering het belang van de vereniging ____ 
daardoor geen schade lijdt. __________________________________________ 

Artikel 4 _____________________________________________________________ 
MIDDELEN TOT HET BEREIKEN VAN HET DOEL VAN DE VERENIGING _____________ 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van: ___________________ 
a. het aanbrengen en/of huren van de nodige accommodaties; _______________ 
b. het (doen) aanwenden van haar accommodaties in de ruimste zin voor ______ 

sportieve, recreatieve, prestatieve en/of maatschappelijke doeleinden, een en  
ander, indien van toepassing, na overleg met casu quo goedkeuring van de ___ 
verhuurder; _______________________________________________________ 

c. het aangaan respectievelijk onderhouden van het lidmaatschap van de ______ 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de Koninklijke Nederlandse ___ 
Cricketbond (KNCB) of andere overkoepelende sportbonden; ______________ 

d. het deelnemen aan de door de KNVB, KNCB of andere overkoepelende ______ 
sportbonden georganiseerde of goedgekeurde competities en _____________ 
seriewedstrijden; __________________________________________________ 

e. het spelen van wedstrijden in binnen- en buitenland; _____________________ 
f. het organiseren van evenementen op het gebied van de voetbalsport, _______ 

cricketsport of andere sporten; _______________________________________ 
g. andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. _______ 
Artikel 5 _____________________________________________________________ 
KLEUREN, VLAG EN EMBLEEM ____________________________________________ 
1. De kleuren van de vereniging zijn rood en zwart. _________________________ 
2. De vlag van de vereniging heeft twee horizontale banen van gelijke breedte, __ 

waarvan de bovenste rood en de onderste zwart is.
 ______________________

 
3. De vereniging heeft een embleem, dat als bijlage van het huishoudelijk ______ 

reglement is opgenomen. ___________________________________________ 
Artikel 6 _____________________________________________________________ 
BESTUUR _____________________________________________________________ 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en maximaal negen leden van de  

vereniging, onder wie in ieder geval:___________________________________ 
 a. de voorzitter, die in deze functie wordt benoemd; ___________________ 
 b. de penningmeester, die in deze functie wordt benoemd; ______________ 
 c. de secretaris, die in deze functie wordt benoemd; ____________________ 
 d. een commissaris voetbal, die in deze functie wordt benoemd; __________ 
 e. een commissaris cricket, die in deze functie wordt benoemd. __________ 
 Nieuwe leden van het bestuur worden benoemd door de algemene _________ 

ledenvergadering. __________________________________________________ 
2. Het bestuur neemt zijn besluiten met een gewone meerderheid van ________ 

stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter __________ 
doorslaggevend. ___________________________________________________ 

3. Bestuursleden treden af tijdens een algemene ledenvergadering na een _____ 
driejarige zittingsperiode, doch zijn terstond herbenoembaar. Het __________ 
huishoudelijk reglement regelt het rooster van aftreden. __________________ 

4. Indien een bestuurslid tussentijds het lidmaatschap van het bestuur beëindigt,  
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zal zo spoedig mogelijk in de vacature worden voorzien. Het bestuur is ______ 
bevoegd om, totdat de algemene ledenvergadering een opvolger heeft ______ 
benoemd, een waarnemer te benoemen. ______________________________ 

5. Indien een bestuurslid naar het oordeel van zijn medebestuurders zijn functie  
niet naar behoren vervult, kan hij bij besluit van het bestuur worden ________ 
geschorst. Het bestuur is verplicht binnen een maand na dit besluit een______ 
bijzondere ledenvergadering uit te schrijven waarin het bestuur mededeling __ 
doet van de redenen van het besluit. De algemene ledenvergadering beslist of  
het bestuurslid van zijn taak wordt ontheven. ___________________________ 

6. Een bestuurslid kan op voordracht van tenminste tien procent van de _______ 
stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering worden ________ 
ontslagen. Een dergelijke beslissing behoeft een meerderheid van tenminste _ 
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ________________________ 

7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: _________________________ 
 a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; _________________ 
 b. het bedanken als bestuurslid; ____________________________________ 
 c. het aftreden als bestuurslid; _____________________________________ 
 d. schorsing als lid van de vereniging; ________________________________ 
 e. ontslag door de algemene ledenvergadering. ________________________ 
Artikel 7 _____________________________________________________________ 
BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR ________________________________________ 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het _ 

besturen van de vereniging. __________________________________________ 
2. Indien het aantal bestuursleden door omstandigheden minder dan vijf ______ 

bedraagt blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht op de
 _______

 
eerstvolgende algemene vergadering de voorziening in de vacature aan de ___ 
orde te stellen. ____________________________________________________ 

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ___ 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, mits dit geschiedt op basis __ 
van een door de algemene vergadering daartoe strekkend besluit. Een ______ 
dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van _____ 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. _______________________ 

4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: _______________ 
 a. hetzij door het bestuur; _________________________________________ 
 b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ______________ 
Artikel 8 _____________________________________________________________ 
COMMISSIES __________________________________________________________ 
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen  

van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer commissies die door het ___ 
bestuur daartoe worden benoemd. ___________________________________ 

2. In ieder geval zal het bestuur instellen: _________________________________ 
 - de commissie voetbal; __________________________________________ 
 - de commissie cricket. ___________________________________________ 
Artikel 9 _____________________________________________________________ 
FINANCIËN, BEGROTING EN JAARREKENING ________________________________ 
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1. Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op. Het bestuur legt de begroting van  
de vereniging ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. _____ 

2. De in de begroting van het bestuur voorziene uitgaven worden gedekt door de  
contributie van de leden. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de _____ 
algemene ledenvergadering. De overige inkomsten van het bestuur betreffen_ 
donaties, sponsorinkomsten, reclame-inkomsten en dergelijke. ____________ 

3. De tenuitvoerlegging van de begroting wordt weergegeven in de verlies- en __ 
winstrekening. ____________________________________________________ 

4. De verlies- en winstrekening, de balans bestaande uit activa en passiva per ___ 
einde boekjaar en de toelichting op een en ander vormen samen de ________ 
jaarrekening. Voorlegging aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring  
van de jaarrekening gaat vergezeld van een verslag van de kascommissie ____ 
waarvan de taak en samenstelling in het huishoudelijk reglement worden ____ 
geregeld. In geval van goedkeuring door de algemene ledenvergadering wordt  
aan het desbetreffende bestuur decharge voor het gevoerde beheer verleend.  

5. In een afzonderlijk reglement, het beleggingsstatuut, zal worden vastgelegd __ 
op welke wijze de geldmiddelen van de vereniging zullen worden beheerd en _ 
in voorkomend geval mogen worden belegd. ____________________________ 

Artikel 10 ____________________________________________________________ 
(TOELATING) LIDMAATSCHAP, JUNIORLIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP _____ 
1. De vereniging kent: ________________________________________________ 
 a. ereleden; _____________________________________________________ 
 b. leden van verdienste; ___________________________________________ 
 c. seniorleden; __________________________________________________ 
 d. juniorleden;

 ___________________________________________________
 

 e. niet-spelende leden; ____________________________________________ 
 f. donateurs. ____________________________________________________ 
2. Een juniorlid is een lid jonger dan achttien jaar, een seniorlid is achttien jaar of  

ouder. ___________________________________________________________ 
3. Over de toelating van hen die zich voor het lidmaatschap dan wel het _______ 

donateurschap van de vereniging hebben aangemeld beslist het bestuur. De _ 
aanmelding geschiedt bij de secretaris van het bestuur. De wijze van ________ 
aanmelding wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. _______________ 

4. De daarop volgende toelating tot het lidmaatschap wordt geregeld in het ____ 
huishoudelijk reglement. ____________________________________________ 

5. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register waarin de ______ 
namen, post- en e-mailadressen van de leden en donateurs worden ________ 
ingeschreven. Het register is ter inzage van de leden en donateurs. _________ 

Artikel 11 ____________________________________________________________ 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ___________________________________________ 
1. Leden, zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, vast te ____ 

stellen door de algemene ledenvergadering. De datum en de wijze waarop de _ 
contributie moet worden betaald worden geregeld in het huishoudelijk ______ 
reglement. ________________________________________________________ 

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Donateurs schenken _ 
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en hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die bij huishoudelijk ___ 
reglement te bepalen. ______________________________________________ 

3. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de  
leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten gebruik _ 
te maken. Dit gebruik moet geschieden in overeenstemming met de ________ 
bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel  
onder door het bestuur vastgestelde voorwaarden. ______________________ 

4. De leden zijn verplicht om: ___________________________________________ 
 a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van _ 

het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven; _____________ 
 b. het lidmaatschap van de KNVB of KNCB te verwerven en voor de duur van  

het  lidmaatschap van de vereniging lid van de KNVB of KNCB te blijven; __ 
 c. de statuten en reglementen van de overkoepelende sportbond binnen het  

kader waarvan zij sport beoefenen, de besluiten van hun organen, ______ 
alsmede de door deze overkoepelende sportbonden van toepassing _____ 
verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven, voor zover deze op hen _____ 
betrekking hebben; _____________________________________________ 

 d. de belangen van de vereniging en van de overkoepelende sportbonden __ 
niet te schaden; ________________________________________________ 

 e. alle overige verplichtingen welke de overkoepelende sportbonden in ____ 
naam van de vereniging aangaan te aanvaarden en na te komen, voor ___ 
zover deze verplichtingen op hen betrekking hebben. _________________ 

5. De financiële verplichtingen van een lid of een donateur jegens de vereniging _ 
met betrekking tot het lopende verenigingsjaar ondergaan door een ________ 
tussentijdse beëindiging of schorsing van het lidmaatschap of donateurschap,

 _
 

geen wijziging, tenzij het bestuur anders beslist. _________________________ 
6. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen _ 

besluiten dat de door een lid verschuldigde contributie, geheel of gedeeltelijk _ 
niet zal worden ingevorderd. _________________________________________ 

7. Niet-spelende leden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden __ 
met uitzondering van het deelnemen aan de door de KNVB, KNCB of andere __ 
overkoepelende sportbonden georganiseerde of goedgekeurde competities en 
seriewedstrijden. __________________________________________________ 

8. Juniorleden en donateurs kunnen in de vereniging geen in de statuten of bij __ 
reglement gecreëerde functie bekleden. Zij kunnen wel bij bestuursbesluit een  
andere functie bekleden, mits zulks niet in strijd is met de statuten van de ____ 
KNVB respectievelijk KNCB. Donateurs zijn niet gerechtigd deel te nemen aan _ 
door de KNVB, KNCB of andere overkoepelende sportbonden georganiseerde _ 
of goedgekeurde competities en seriewedstrijden. _______________________ 

Artikel 12 ____________________________________________________________ 
EINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP ____________________ 
1. Een lidmaatschap eindigt door: _______________________________________ 
 a. overlijden van betrokkene; ______________________________________ 
 b. opzegging door betrokkene; _____________________________________ 
 c. opzegging door de vereniging; ____________________________________ 
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 d. ontzetting door de vereniging. ____________________________________ 
2. Het donateurschap eindigt op de wijze als hierboven onder a, b en c ________ 

aangegeven. ______________________________________________________ 
3. Opzegging door een lid of donateur dient aan de secretaris van het bestuur te  

geschieden. De uiterlijke datum en wijze van opzegging wordt geregeld in het  
huishoudelijk reglement. ____________________________________________ 

4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekend ___ 
schrijven. Zodanige opzegging kan plaatsvinden wanneer: _________________ 

 a. een lid ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig enige geldelijke ___ 
verplichting aan de vereniging voldoet; of __________________________ 

 b. de toelating tot het lidmaatschap heeft plaatsgevonden op grond van ___ 
gegevens waarvan achteraf blijkt dat deze onjuist of onvolledig waren; of  

 c. redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het __________ 
lidmaatschap te laten voortduren. ________________________________ 

5. Ontzetting door de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een _ 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging _____ 
handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De _ 
ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste __ 
van het besluit, met opgave van redenen, bij aangetekend schrijven in kennis _ 
stelt. ____________________________________________________________ 

6. Tegen opzegging van respectievelijk ontzetting door de vereniging uit het ____ 
lidmaatschap staat beroep open op de algemene ledenvergadering. Dit ______ 
beroep heeft geen schorsende werking. ________________________________ 

7. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging respectievelijk ______ 
ontzetting door de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit behoeft

 _
 

de goedkeuring van tenminste twee derde van de stemmen der aanwezige ___ 
stemgerechtigde leden. _____________________________________________ 

Artikel 13 ____________________________________________________________ 
ALGEMENE LEDENVERGADERING _________________________________________ 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,  

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ________ 
2. Minimaal eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. _____ 

Daarin komen onder meer aan de orde: ________________________________ 
a.  jaarverslag van de secretaris van het bestuur; ________________________ 

 b. jaarverslag van de penningmeester; ________________________________ 
 c. verslag van de kascommissie; _____________________________________ 
 d. goedkeuring van de jaarrekening en decharge van het bestuur voor het __ 

gevoerde financiële beheer over het afgelopen verenigingsjaar; _________ 
 e. goedkeuring van de begroting van het daaropvolgende verenigingsjaar; __ 
 f. vaststelling van contributies en donaties; ___________________________ 
 g. voorziening van vacatures in het bestuur; ___________________________ 
 h. benoeming van de leden van de kascommissie voor het volgende _______ 

boekjaar. _____________________________________________________ 
3.  Het bestuur kan besluiten om twee algemene ledenvergaderingen per jaar te _ 

houden: de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. _______________ 
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4. In de periode tot twee maanden voor het einde van het boekjaar wordt de ___ 
voorjaarsvergadering gehouden. Daarin komen onder meer aan de orde: _____ 

 a. de goedkeuring van de begroting voor het daaropvolgende ____________ 
verenigingsjaar; ________________________________________________ 

 b. de vaststelling van de contributies. ________________________________ 
5. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de najaarsvergadering _ 

gehouden. Daarin komen onder meer aan de orde: _______________________ 
 a. jaarverslag van de secretaris van het bestuur; ________________________ 
 b. jaarverslag van de penningmeester; ________________________________ 
 c. verslag van de kascommissie; _____________________________________ 
 d. goedkeuring van de jaarrekening en decharge van het bestuur voor het __ 

gevoerde financiële beheer over het afgelopen verenigingsjaar; _________ 
 e. voorziening van vacatures in het bestuur; ___________________________ 
 f. benoeming van de leden van de kascommissie voor het volgende _______ 

boekjaar. _____________________________________________________ 
6. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit  

wenselijk oordeelt dan wel ten minste dertig stemgerechtigde leden dit ______ 
schriftelijk aan het bestuur verzoeken met vermelding van de agendapunten __ 
die zij graag behandeld zien worden.___________________________________ 

7. De oproeping voor iedere vergadering kan geschieden door publicatie in de __ 
organen van de vereniging. __________________________________________ 

 De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. __________ 
 Indien binnen de gestelde termijn geen editie van dat orgaan zal verschijnen, _ 

kan volstaan worden met een circulaire of e-mail. Aan de vereisten van de ___ 
oproeping wordt voldaan indien aan elk adres, waarop blijkens opgave van de

 
 

leden meerdere leden woonachtig zijn, één aankondiging wordt verzonden. __ 
8. Indien aan een verzoek als bedoeld in lid 6 van dit artikel binnen veertien ____ 

dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot ___________ 
bijeenroeping van de vergadering overgaan op de wijze als geregeld in lid 7 ___ 
van dit artikel en, indien nodig, in de leiding daarvan voorzien. Deze _________ 
vergadering kan uitsluitend beslissen over de punten welke in het verzoek____ 
voorkomen. Van deze beslissingen wordt het betrokken bestuur schriftelijk op  
de hoogte gesteld. _________________________________________________ 

9. Alle leden als genoemd in artikel 10, lid 1 onder a, b, c en e van de statuten, __ 
die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en _ 
het recht daarin het woord te voeren en één stem uit te brengen. ___________ 

10. Een juniorlid dat zestien jaar of ouder is en niet geschorst is heeft toegang tot _ 
de algemene ledenvergadering. Een juniorlid dat jonger is dan zestien jaar ___ 
heeft geen toegang tot de algemene vergadering. ________________________ 

 Het stemrecht van een juniorlid wordt uitgeoefend door de wettelijk ________ 
vertegenwoordiger van dat juniorlid, die derhalve toegang heeft tot de ______ 
algemene ledenvergadering en het recht heeft / hebben om daarin het woord  
te voeren. ________________________________________________________ 

 Indien een wettelijk vertegenwoordiger krachtens het in de vorige zin _______ 
bepaalde het stemrecht namens meer juniorleden kan uitoefenen, tellen de __ 
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stemmen van die juniorleden gezamenlijk als één stem. Indien een wettelijk __ 
vertegenwoordiger ook als lid het stemrecht namens zichzelf uitoefent, tellen_ 
de stemmen van de wettelijk vertegenwoordiger en van de door hem of haar _ 
vertegenwoordigde jeugdleden eveneens als één stem. ___________________ 

 Ook personen die lid zijn van een orgaan van de vereniging in de zin van artikel  
38 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben het recht om de algemene  
ledenvergadering bij te wonen en daarin één stem uit te brengen; zij mogen __ 
echter niet stemmen bij volmacht en het aantal door hen gezamenlijk _______ 
uitgebrachte stemmen zal niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal __ 
door de leden uitgebrachte stemmen. _________________________________ 

11. De algemene ledenvergadering is, behoudens het bepaalde in het volgende __ 
lid, niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste een/twintigste van de ___ 
stemgerechtigde leden aanwezig is. Een lid wordt geacht aanwezig te zijn, ____ 
indien hij de presentielijst getekend heeft. Als het quorum niet wordt gehaald,  
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen niet eerder dan acht ___ 
dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering. In die ________ 
vergadering kan zonder quorum worden gestemd over voorgenomen _______ 
besluiten die voor de eerste vergadering waren geagendeerd, tenzij het gaat _ 
om een of meer van de voorgenomen besluit(en) als hierna bedoeld: ________ 
- een voorgenomen besluit tot statutenwijziging, juridische fusie of juridische  

splitsing of ontbinding van de vereniging; ____________________________ 
- een voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk _ 

reglement; _____________________________________________________ 
- een voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van het ____________ 

beleggingsstatuut;
 _______________________________________________

 
- een voorgenomen besluit tot het aangaan van overeenkomst met een ____ 

financieel belang dat een in het huishoudelijk reglement bepaald bedrag te  
boven gaat; _____________________________________________________ 

- een voorgenomen besluit tot het aangaan of verbreken van strategische ___ 
duurzame samenwerkingsverbanden die van ingrijpende betekenis kunnen  
zijn voor de vereniging. ___________________________________________ 

12. Alle besluiten in een algemene ledenvergadering worden bij volstrekte ______ 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij de wet of _ 
de statuten anders bepalen. Blanco stemmen zijn van onwaarde. ___________ 

13. Stemming over personen kan, ter bepaling door de voorzitter, schriftelijk ____ 
geschieden. Als bij stemming over personen, die zich kandidaat gesteld ______ 
hebben voor het bestuur niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, _ 
dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de ______ 
meeste stemmen op zich verenigden. Bij de tweede stemming is een gewone _ 
meerderheid van stemmen voldoende. Indien bij de tweede stemming de ____ 
stemmen staken, beslist het lot. ______________________________________ 

14. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij het bestuur een schriftelijke  
stemming nodig acht. Bij staking van stemmen beslist het bestuur. __________ 

15. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ______ 
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de ____ 
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inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet ____ 
schriftelijk vastgesteld voorstel. _______________________________________ 

16. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 15 van dit artikel __ 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe _______ 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de _____ 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, indien een  
aanwezig stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming_______ 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____________ 

17. Door een algemene ledenvergadering genomen besluiten mogen niet strijdig _ 
zijn met de wet, deze statuten of een krachtens deze statuten vastgesteld ____ 
reglement, tenzij enig besluit een wijziging van statuten of reglement inhoudt  
en dit besluit, met inachtneming van door het aanbrengen van zodanige _____ 
wijzigingen, krachtens de in de wet, deze statuten en/of het reglement ______ 
vastgestelde regelen, is genomen. _____________________________________ 

18. Alle voorstellen die uiterlijk veertien dagen voor een vergadering door de ____ 
secretaris van het bestuur schriftelijk per post of e-mail zijn ontvangen en zijn _ 
ingediend door het in lid 6 van dit artikel bedoelde aantal leden, moeten op de  
agenda worden geplaatst, terwijl het bestuur overigens te allen tijde kan _____ 
besluiten alsnog een te behandelen onderwerp op de agenda te plaatsen. ____ 

UITOEFENING VAN TUCHTRECHT / SCHORSING ______________________________ 
Artikel 14 ____________________________________________________________ 
1. Het bestuur is bevoegd om een lid wegens wangedrag, waaronder begrepen __ 

overtreding van de statuten en reglementen van de vereniging, disciplinair te _ 
straffen met een schorsing voor een termijn van ten hoogste drie maanden, __ 
dan wel jegens het betrokken lid een disciplinaire maatregel te nemen, zoals

 _
 

uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden en/of oefeningen en _________ 
ontzegging van het recht van toegang tot de accommodatie van de vereniging  
dan wel betrokkene een boete op te leggen waarvan de termijn of  het ______ 
maximumbedrag bij huishoudelijk reglement worden bepaald. _____________ 

2. Tegen een door het bestuur opgelegde schorsing of boete staat voor ________ 
betrokkene beroep open op de algemene ledenvergadering. Schorsing brengt _ 
eveneens het verlies van stemrecht in de algemene ledenvergadering teweeg.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ____________________________________________ 
Artikel 15 ____________________________________________________________ 
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels _ 

geven omtrent het lidmaatschap, de vaststelling van de contributies, de _____ 
werkzaamheden van het bestuur en de commissies, de vergaderingen, de ____ 
wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het gebruik van aan de  
vereniging toebehorende of bij de vereniging in gebruik zijnde goederen en __ 
voorts alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst ________ 
voorkomt. ________________________________________________________ 

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken  
van, of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of deze statuten, tenzij de __ 
afwijking door de wet of de statuten worden toegestaan. __________________ 

WIJZIGING VAN STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BELEGGINGSSTATUUT  
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Artikel 16 ____________________________________________________________ 
1. In de statuten, het huishoudelijk reglement en het beleggingsstatuut kan geen  

verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ________ 
ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een __ 
wijziging zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  
vergadering bedraagt tenminste veertien dagen. _________________________ 

2. Besluiten tot wijziging van deze statuten, het huishoudelijk reglement of van _ 
het beleggingsstatuut kunnen slechts worden genomen door een algemene __ 
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de ___ 
geldig uitgebrachte stemmen. Wijzigingen in de statuten treden eerst in _____ 
werking nadat deze in een notariële akte zijn opgenomen. _________________ 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING ________________________________________ 
Artikel 17 ____________________________________________________________ 
1. De algemene ledenvergadering kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het _ 

besluit kan slechts worden genomen, indien tenminste twee derde van het ___ 
aantal stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaart. ____________________ 

2. Bij gebreke van het vereiste aantal stemgerechtigde leden kan eerst tot ______ 
ontbinding van de vereniging worden besloten op een volgende, tenminste___ 
dertig dagen na de eerste te houden, algemene ledenvergadering met een ___ 
meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.  

3. In geval van ontbinding van de vereniging wordt de bestemming van het batig  
saldo van activa en passiva van de vereniging vastgesteld door de algemene __ 
ledenvergadering die het ontbindingsbesluit nam, waarbij het saldo niet ten __ 
goede mag komen aan de leden. ______________________________________ 

DOMICILIE
 ____________________________________________________________

 
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat zij voor de uitvoering van deze ___ 
akte en al haar gevolgen domicilie kiest ten kantore van de bewaarder van deze __ 
minuut. ______________________________________________________________ 
SLOTBEPALINGEN ______________________________________________________ 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen _ 
persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe __ 
bestemde document vastgesteld. _________________________________________ 
Deze akte is in minuut verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte _ 
vermeld. _____________________________________________________________ 
De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen ______ 
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en  
tijdig voor het verlijden van de akte een conceptakte te hebben ontvangen, van de  
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. _ 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen ______ 
persoon en mij, notaris, ondertekend. _____________________________________ 

Volgt ondertekening. 
 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het 
notarisambt. 


