
Beste Leden van SV Grashoek, 
 
Onderstaand zijn een aantal artikelen van de statuten weergegeven.  Het bestuur 
van SV Grashoek stelt de volgende wijzigingen, o.a. door de nieuwe Wet Bestuur 
Toezicht Rechtspersonen. De wijzigingen zijn overeenkomstig aan de nieuwe 
wijzigingen van de modelstatuten van de KNVB. 
 
Deze wijzigingen zijn ter goedkeuring aangeboden voor de jaarvergadering van SV 
Grashoek op 05-11-2021. 
Voor meer informatie neem contact op met Thom van Mullekom (06-55712682) 
 
BESTUURSBEVOEGDHEID ----------------------------------------------------------- 
Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met - 
het besturen van de vereniging. --------------------------------------------------- 
 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het ------ 
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ------- 
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open -- 
plaats(en) aan de orde komt. . In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, 
berust het bestuur tijdelijk bij de door de RVC, indien aangesteld, of kascommissie aan te 
wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de 

aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. -------------------------------------------
----------- 
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te ---------- 
benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur ---- 
vast te stellen. ------------------------------------------------------------------------- 
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ------- 
onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door 
het bestuur zijn benoemd. ---------------------------------------------------------- 
5. Het bestuur behoeft steeds de uitdrukkelijke goedkeuring van de -------- 
algemene vergadering voor de volgende handelingen: --------------------- 
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of -- 
bezwaring van registergoederen; --------------------------------------------- 
b. het aangaan van verbintenissen waarvan het belang meer dan tien 
duizend euro (€ 10.000,00) beloopt of het aangaan van --------------- 
overeenkomsten van een langere duur dan zes en dertig -------------- 
maanden; --------------------------------------------------------------------------- 
c. voor alle geldleningen; ---------------------------------------------------------- 
d. voor 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 een derde --- 
verbindt; ---------------------------------------------------------------------------- 
e. het voeren van gerechtelijke procedures; ---------------------------------- 
f. het fuseren met een andere vereniging. ------------------------------------ 
Indien verbintenissen, die binnen een termijn van één jaar worden ------ 
aangegaan en die direct of indirect betrekking hebben op dezelfde ----- 
zaak dan wel kunnen worden beschouwd als voortbouwende ------------- 
rechtshandelingen en tezamen een belang van meer dan tien ----------- 
duizend euro (€ 10.000,00) te boven gaan, worden als één --------------- 



verbintenis aangemerkt. Daartoe dient uitdrukkelijke goedkeuring te ---- 
worden verleend door de algemene vergadering. Op het ontbreken ----- 
van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. ---------------------------------------------------------------------------------- 

6. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring 
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.----------------------------- 
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in 

artikel 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het 

besluit genomen door de algemene vergadering  



HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN ---- 
Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het - 
bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn ------------ 
plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur ----- 
aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze ---- 
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering -------- 
daarin. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een -- 
bestuurslid notulen gemaakt, ook als deze digitaal gehouden wordt. De notulen worden 
in het clubblad en/of - 
op de website van de vereniging gepubliceerd of op een andere wijze - 
ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende -----  



TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGMENE VERGADERING ------------ 
Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. ------------------- 
b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen ----------- 
toegang tot de algemene vergadering. -------------------------------------- 
c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid -------- 
slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om ------- 
daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als ------------------- 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, --- 
diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt --------------- 
behandeld. ------------------------------------------------------------------------- 
d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de algemene 
vergadering moet besluiten 
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.---------------------------------------- 
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk -- 
gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde 
kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee----- 
andere leden stem uitbrengen. ---------------------------------------------------- 
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde ------ 
personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of - 
verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun ---------- 
echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd. ------------------- 
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ----- 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur ----------- 
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene --------------- 
vergadering. ---------------------------------------------------------------------------- 
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. - 
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten -- 
niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte -------- 
stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te - 
zijn verworpen. ------------------------------------------------------------------------ 
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid -- 
van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand -- 
die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming ----------- 
gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de ------------ 
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die 
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op ---- 
zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen -------- 
staken, beslist het lot. ---------------------------------------------------------------- 
9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: -------------------------------------- 
- blanco uitgebracht zijn; ----------------------------------------------------- 
- op enigerlei wijze ondertekend zijn; ------------------------------------- 
- onleesbaar zijn; --------------------------------------------------------------- 
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of ------------ 
- andere namen bevatten dan die van de personen over wie ------- 
wordt gestemd. --------------------------------------------------------------- 
b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een ----------------- 
gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, ------ 
buiten beschouwing. ------------------------------------------------------------- 

 



Artikel 18 - Elektronisch stemmen    NIEUW OP TE NEMEN ALS ARTIKEL 18 

1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het 
stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits 
de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering 
en het stemrecht kan uitoefenen.  

2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag 
voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 
tijde van de vergadering worden uitgebracht.  

3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 
communicatiemiddel.  

 


