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W. A. HAANEBRINK 
NOTARIS 

TIR Heden de twaalfde maart negentienhonderdtachtig---------
zijn voor mij, w""ILL:El\1 ALBERTUS HAANEBRINK, notaris ter--
standplaats Tiel, verschenen:----------------------------
1 de heer Hendrik Johannes Verwey, kassier der Gemeente--

wonende te Tiel,- Leeuweriklaan 28, geboren------------
op achttien augustus negentienhonderdzestien; en-------

2 de heer Jan Dirk van Groenestijn, zonder beroep, wo---
nende te Tiel, Westroyensestraat 25, geboren op vijf'--
november negentienhonderdéénentwintig,----------------

ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter----
respectievelijk secretaris van de te Tiel gevestigde----
vereniging: 11Rooms Katholieke Tielse Voetbal Club".-----
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:------
Dat op acht Iebruari negentienhonderdtachtig te Tiel is-
gehouden een algemene. vergadering van de leden van de---
voornoemde vereniging, waarin conÎorm het -bepaalde in de
statuten omtrent wijziging van de statuten, ongeachthet
aarital. aanwezige ~eden, na te melden besluit rechtsgel--
dig kon worden genomen, . in tegenstelling tot een eerdere
vergadering de dato .vijf'entw:i..nt.:i..g.· januari negentienhon--
derdtachtig, waarin het vereiste quorum, benodigd voor--
een statutenwijziging niet aanwezig was.----------------
Dat in en door die vergadering is besloten de statuten--· 
te wijzigen en hen, comparanten, op te dragen gemelde-.--
besluiten uit te voeren.--------------------------------
Dat van bedoelde besluiten blijkt uit een uittreksel uit
de notulen van die vergadering, hetwelk aan deze akte is· 
gehecht.-------------------------------------------------· 
Alsnu ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarden--· 
de comparanten dat voor de vereniging gelden de navol--- · 
gende---------------------------------------------------· 
---------------------------STATUTEN---------------------· 
----------------------NAAM EN ZETEL.--------------------
Artikel 1.-----------~----------------------------------
1 i De verenig.:lng-:-is ____ gena-amd "RÖonÏs Kátb.oiie:kë Tielse ·voet· 

I · bal Club 11
, of'wel ·verkort 11RKTVC "en werd opgericht .op.---· 

één januari. negentienhonderdéénenvijf'tig. -----------:-:· 
__ Zij. heef't haar· zetel te· .Tiel.------------------------

2 De verenTging -.. b-ezi-t' -voit-èdfgë-- rechtsbevoegdheid:-:..~--·· 
3 D~ vereniging ~.is ingeschreven in het-t::::verenigingsre--· 

g2ster, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophan-· 
del en Fabrieken te Tiel.-------:....-------------------· 

---------------DUUR.----------~-------------------~----· 
Artikel 2.---------------------------------------------· 11 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.---~ 
2 ~et verenigings~aa~ (?o~kj~ar) loopt van één juli---· 

L-Ot en met dertlg_ Junl.-----:-------------------------
---------------DOEL.-----------------------------------
Artikel 3.--------~------------------------------------
ÎJ . De vereniging heef't ten doel het doen beoefenen en--

het_1?e;rorderen van de voetbalsport in al zijn ver--
schlJnlngsvormen, met uitzondering van de beroeps---

2J ~~e~~:!~l~f~~-t~~~ht-dlt-d~~Ï-~~d~;-;;;;-t~-;;;~lk;~ 
i d oor middel van het lidmaatschap van de Koninklijke-

Nederlandsche Voetbalbond . (K.N. v.B.) door:---------
a· deel te nemen aan de door de K. N. V.B. georganiseerde 

of,goe~~ek~urde competities en seriewedstrijden;-
b. ·weQstrlJden te doen __ ho~den; -:.--:-..--:-:--:_--_-:_-:_-----· ·- · ---- -
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c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te-
organiseren;--------------------------------------

d. de nodige accomodatie aan te brengen en in stand-
te houden;----------------------------------------

e. alle andere middelen.-----------------------------
-------....:-------LEDEN. ;_· _______ _: _________________ -:--------
Artikel 4.--~~-----------------------------------~-----
Lidmaatschap:-------------------------------------------
1. De vereniging kent:-------~-----:--------------_: _____ _ 

a. leden;--------------------------------------------
b. juniorleden; ---------------------------------------
c. ere-leden;--------------------------------~--------
d. donateurs~----------.------------------------------

2. Leden zijn natuurlijke personen:, die de leeftijd van
zestien jaar vóór de __ aanvang van het nieuwe boekjaar 
hebben bereikt, en die lid zijn van de K.N.V.B.;-----

3. Juniorleden zijn natuurlijke personen, die vóór de--
aanvang van het nieuwe boekjaar nog niet de leeftijd
van zestien jaar hebben bereikt, en die lid zijn van-
de K.N.V.B.;-----~-----------------------------------

4. Ere-leden kunnen zijn natuurlijke personen, die we--
gens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als
zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering zijn benoemd en die lid zijn van de-----:-
K.N.V.B.;--------------------------------------------

5. Donateurs zijn natuurlijk of rechtspersonen, die de-
vereniging jaarlijks geldelijk steunen met een bij--
Huishoudelijk Reglement geregelde minimum bijdrage;--

6. Een ieder kan zich als lid of junior-lid aanmelden--
door zich daartoe schriftelijk bij de secretaris van
het bestuur aan te melden.---------------------------

7. Bij niet toelating door het bestuur kan op verzoek--
van de betrokkene alsnog door d~ eerstvolgende alge-
mene vergadering tot toelating worden besloten.------

8. Juniorleden en donateurs hebben geen andere rechten-
en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens
de statuten zijn toegekend of opgelegd.-------------

--- ------------VERPLICHTINGEN.--------------------------
Artikel 5 . -------------·'--------------~ --------------------
1. De leden zijn verplicht:-----------------------------

a. de statuten en reglementen van de vereniging, als
mede de besluiten van het bestuur, de algemene---~ 
vergadering of een -ander orgaan van de vereniging
na te leven;--------------:~-----~-----------------

b. de statuten en reglementen van de K.N.V.B., de---
besluiten van één van haar organen, alsmede de--~
toepassing zijnde spelregels na te leven;---------

c. de belangen van de vereniging, de K.N~V.B. en van
de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;--

d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of
de K.N.V.B • . in naam van haar leden aangaat, of---
welke uit het lidmaatschap van de vereniging of--
van de K.N.V.B. voortvloeien, te aanvaarden en na-
te komen.------------------~----------------------

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen-
kunnen door de vereniging slechts verplichtingen----
aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestem
ming van de algemene vergadering.--------------------

-----------------STRAFFEN.----------------------~-------



Artikel 6.----------------------------------------------
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig hande--

len of nalaten dat in strijd is met de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de---
vereniging, of waardoor de belangen van de -vereni
ging worden geschaad.-----------------------------

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of na-
laten dat in strijd is met de spelregels, alsmede~ . 
met de statuten, reglementen en/of besluiten van-
organen van de K. N. V.B. of vmardoor de belangen--
van de K.N.V.B. of van de voetbalsport in het al-
gemeen worden geschaad.-----------------~-----~---

2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen
als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen--
op te leggen:----------------------------------------
a. berisping;-----------~----------------------------
b. schorsing;--------------------------------------~-
c. opzegging namens de vereniging en schorsing (zie--
. artikel 10).-----------~--------------------------

3. Een berisping kan uitmonden in een voorwaardelijke---
schorsing.---------------------------------~---------

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één--
maand worden opgelegd. Gedurende de periode dat een-
lid geschorst is, kunnen -eventueel de aan het lid---
maatschap verbonden rechten worden ontzegd.----------

---------------GELDMIDDELEN.-------------:---------------
Artikel 74----------------------------------------------
De geldmiddelen van een vereniging bestaan uit:---------
a. contributie van de leden;------------~---------------
b. gelden van begunstigers;-----------------------------
c. ontvangsten uit wedstrijden;-------------------------
d. ontvangsten uit Toto/Lotto-gelden;------------------
é. andere inkomsten.------------------------------------
---------------CONTRIBUTIE.----------~------------------
Artikel 8.----------------------------------------------
1. De leden en juniorleden zijn jaarlijks gehouden tot-- ' 

het betalen van een contributie, die doo"r de algemene 
vergadering van .tijd tot tijd zal worden vastgesteld. 
Zij kunnen daartoe in kategorieën worden ingedeeld,-
die een verschillende bijdrage betalen per jaar.-----

2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van con-~-
tributie.-------------------------------------~------

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni-~
gingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie~-
voor het gehele jaar (boekjaar) verschuldigd.-------

---------------KOSTENVERGOEDING.------------------------
Artikel 9.----------------------------------------------
Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden--
uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk---
gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden,-~
zulks volgens jaarlijks door de K.N.V.B. vast te stellen 
normen en voorwaarden.-------------------------------~-
---------------EINDE LIDMAATSCHAP.----------------------
Artikel 10.---------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:----------------------------

a. door de dood van het lid;-------------------------
b. door opzegging door het lid;----------------------
c. door opzegging namens de vereniging;--------------
d. door ontzetting.-------------------· ·--------------



2. Opzegging namens de verenlglng geschiedt door het be
stuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan ·de in deze-----
statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap---
te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens 
de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereni--
ging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid--
maatschap te laten voortduren.--------------~---...:. ___ _ 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door-
de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar (boekjaar) en met inachtne--
mingvan een opzegtermijn van vier weken.-----------
Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk vlorden be---
ëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet ge---
vergd kan worden het lidmaatschap te laten ·voortdu---
ren.-----------~--------------------------~----------

4. Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden zijn ver-----
zwaard, bekend geworden of ;. is medegedeéld, door op--
zegging van · zijn lj_.dmaatschap· de toepasselijkheid.:.:.-..:..;:.:::. 

_van het "'?·eslui t ten -·zijnen :opzichte. ; uitsluiten>--.:..·--~ 
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid. 3---..:.. 

doet he~ lidmaatschap eindigen op het vroegst toege~
Jaten tij:istjp, ·volgende . op de datum waàrtegen· v.e.s opgezegd.--

6. Royement · kan alleen worden uitgesproken wanneer een-
lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reg-
lementen en/of besluiten van organen van de vereni--
ging handelt, of de vereniging op onredelijke '"ij ze-
benadeelt dan wel na regelmatige sommatie nalatig----

1 
blijft zijn contributie of andere financiële ver----
plichtingen te voeldoen. Nadat het bestuur tot ·roye-
ment heeft besloten, wordt het betrokken lid ten----
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven
van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis 
gesteld~ De betrokkene is bevoegd binnen een maand--
na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan
bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepster
mijn en hangende het beroep is het lid geschorst.---
Het besluit van de algemene vergaderingtot royement
zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde-
van het aantal uitgebrachte . stemmen. Door het be----
sluit is het lid geroyeerd~~--~--~--~-----------~----

·· 7~ Ingeval een lid door de K.N.V.B. is geroyeerd, is het 
bestuur, na het onherroepelijk worden van dit roye--
ment, verplicht het lidmaatschap van het betreffende
lid met onmiddelijke ingang op te zeggen.------------

---EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JUNIOR----
---LEDEN EN DONATEURS.-----------------~~---------------
Artikel 11.---------~-------------------~---------------1. De rechten en verplichtingen van juniorleden en dona-

teurs -kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bij---
drage voor het lopende verenigingsjaar (boekjaar)---
voor het geheel blijft verschuldigd.-----------------
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2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het----
bestuur.--------------------------------------------

---------------BESTUUR.---------------------------------
Artikel 12.---------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjari-

ge personen, te "Vleten een voorzitter, een sekretaris
en een penningmeester, die door de algemene vergade-
ring uit de leden in funktie worden gekozen. Het----
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de alge-
mene vergadering.------------------------------------

2. a. Bestuursleden vmrden kandidaat gesteld door het--
bestuur of door ten minste zeven leden.-----------

b. Aan een kandidaatstelling kan .het bindend karakter 
worden ontnomen door een met ten minste twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 
algemene vergadering.-----------~-----------------

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing
stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg 
voor elk ·bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, 
hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schrifte 
-lijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.------

4. Iedere bestuurder is tegenover de veren{ging gehouden 
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak. ·Indien het een aangelegenheid betreft die tot-
de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort,
is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij 
bew·ijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is 
en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.-----

5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn
verkiezing af volgens een door het bestuur op te ma--
ken rooster.-----------------------~-----------------
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.-
vlie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op 
het rooster de plaats van zijn voorganger .in, tenzij
anders wordt bepaald.-----------------------------~--

6. De algemene vergadering kan een bestuurdlid schorsen
of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meederbeid vereist--
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte st8m---
men.-------------------------------------------------
Een sch'orsing die niet binnen drie maanden gevolgd--
wordt d6or een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.-----------------------------

7. Het bestuurdlidmaatschap eindigt voorts:-------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap;-----------
b. door bedanken als bestuurslid.-----~----------~---

-----------~---C0~1ISSIES.-----------------------------
Artikel 12.8.------~------------------------------------
Het bestuur kan commissies instellen. Taak en werkzaam--
heden worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld.-
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---------------BESLUITVOIDIJING VAN HET BESTUUR.----------
Artikel 13.--------------------------~------------------
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het-

bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.---
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be~--
sluit, voor zover gestemd werd over een niet schrif-
telijk vastgelegd voorstel.---------------------~----

2. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het--
in het vorig lid bedoelde oo"rdeel de juistheid daar-
van betwist, dan wordt het te nemen besluit schrifte
lijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron
kelijke stemming.------------------------------------

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling ge
stemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders 
wensen.--------~-------------------------------------

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door-
de sekretaris of een door het bestuur aangewezen per
soon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuus 
-vergadering door het bestuur dienen te worden vast--
gelegd.----------------------------------~-----------

---------------VERTEGE~vlOORDIGING.----------------------
Artikel 14.---------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het-

bestuur belast met het besturen van de vereniging.---
2. Indien het . aantal bestuursleden beneden drie is ge--

daald, . blijft het .bestuur bevoegd. Het is echter ver
plicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering-
te beleggen waarin de voorziening in de open plaats-
(en) aan de orde komt. Indien het bestuur nalatig---
blijft een dergelijke vergadering binnen drie maanden 
te beleggen, dan zijn tenminste één/tiende gedeelte-
der algemene vergadering bevoegd een vergadering uit
te schrijven op de wijze waarop het bestuur zulks--~-
doet.------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk--
heid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uit--
voeren door commissies die door het bestuur vmrden---
benoemd.---------------------------------------------

4. Het bestuur is, mits met . -göë-dkëuring yan de algemene
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkom-
sten tot het kopen, vervreemden of bez\'laren van re--
gistergoederen, het sluiten van overeenkomsten waar-
bij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede--
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich zekerheidstelling voor een schuld van een---
derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring 
kan door en tegen derden een beroep worden gedaan bij 
de algemene ledenvergadering.-:-----------------------

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de alge
mene vergadering voor het besluiten tot:-------------
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I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan-
van rechtshandelingen en het verrichten van in--
vesteringen een bedrag of waarde van vijfduizen-
gulden (Î. 5. 000,--) te boven gaande.;-------------

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in ge-
bruik of genot krijgen en geven van onroerende 
goederen;-------------------------------------

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de 
vereniging een bankkrediet wordt verleend;----

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede-
het ter leen opnemen van gelden, waaronder---
niet is begrepen het gebruik maken van een---
aan de vereniging verleend bankkrediet;-------

d. het aangaan van dadingen;----------------~----
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen---

het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire-
maatregelen en van het nemen van die rechts--
maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;--

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereen---
komsten. Op het ontbreken van~deze goedkeuring 
kan door derden en tegen derden ge.en · beroep--
worden gedaan.-------------------------------:--

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 be--
paalde wordt de vereniging in en buiten rechte ver--
tegenwoordigd:7""--------------------------------------
a. hetzij door het bestuur;------------------·--------
b. hetzij door de voorzitter;------------------------
c. hetzij door twee andere bestuursleden.------------

7. Het be.stuur is verplicht om de vereniging, het be---
paalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel,--
alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven--
in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij--
in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van---
Koophandel en Fabrieken.-------------~---------------

--:-------------REKENING ENVERANTVlOORDING.--------------
Ar.tikel 15 .-·--------------------------------------------
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 

de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat---
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.-----------:-____ _. _______________ _ 

2. Het bestuur brengt . ._. behoudens._vèrlenging .. dÖor de..:..:.:.:..._ 
algemene vergadering - binnen zes maanden na af·loop--. 
van het verenigingsjaar op een-algemene vergadering-
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van-
een balans en een staat van baten en lasten, reke---
ning en verantwoording over zijn in het afgelopen---
boekjaar gevoerd beleid. Bij gebreke daarvan kan,---
na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening--
en verantvroording in rechte van het bestuur vorderen. 

3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kas--
commissie, bestaande uit drie leden, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur casu quo commissies. 

b. De leden treden volgens een op te maken rooster-~
af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkies----
baar.---------------------------------------------



c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verant-
woording van het bestuur en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit.-----

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verant-----
,,voording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan-
de commissie zich voor rekening van de vereniging---
door een deskunc:lige doen bijstaan. Het bestuur is ver 
-plicht aan de commissie alle door haar gewenste in--

· pli~htingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage van de boeken en be---
scheiden der vereniging te geven.--------------------

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts 
door de verkiezing -van een andere commissie.---------

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het--~-
. jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt-
het bestuur tot décharge voor het gevoerde beleid.---

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld--
in het tweede en . derde lid, tien jaar lang te be,,;a---
ren.----------------------------~---~-----~----~-----

------------~--ALGEMENE VERGADERINGEN.-~----~-----------
Artikel 16.---------------------------------------------
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. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van---
het verenigingsjaar (boekjaar) een algemene jaarver-
gadering worden gehouden.----------------------------

3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:-----
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene 

vergadering.------------------------------~-------
b. Jaarverslag van de sekretaris.--------~-----------

.c. Jaarverslag van de penningmeester.----------------
d. Verslag kascommissie.------------------_---------.,...-e. Vaststellin·g begroting. ____________ .:_ _____________ _ 

f. Vaststelling contributies.------------------------
g. Verkiezing bestuursleden.-------------------------
h. Verslag jeugdcommissie.--------------.:_ ___________ _ 
i. Verkiezing jeugdcommissie.----------------~------~ 
j. Verkiezing leden kascommissie.--------------------
k. Verkiezing elftalcommissie.---------:---------------
l. · Rondvraag. ·--------.:...-----------------:---------·-----

4. Andere äigemene vergaderingen worden gehouden zo dik
wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.------------. 

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten 
-minste veertien dagen.------------------:-----------
De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of mid-
dels een aan alle leden schriftelijke kennisgeving,-
zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.--

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten 
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot--
het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen--
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene v e r-
gadering op een termijn van niet langer dan vier-----
weken.---------------------------------------------- -



Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge
volg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die---
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
het bepaalde in het vorig lid of door plaatsen van--
een advertentie in tenminste één, ter plaatse vlaar--
de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.~---

---TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.------
Artikel 17.-------------------------~-----~-------------
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene · vergade----

ring en hebben daarin ieder één stem.----------------
2. Ieder lid is·bevoegd zijn stem te doen·uitbrerigen---

door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat--~--
echter in totaal niet meer ---dan -t\vee stemmen kan uit--
brengen.----------------------------~-----------~----

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem,-~-
zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwan-
ten in de rechte lijn betreffen.---------------------

4. 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. Een der
gelijk besluit wordt door de sekretaris aangetekend-
in het notulenregister ter1vijl er melding van wordt-
gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergade----
ring.------------------------------------------------

5. Stemming over zaken ·geschiedt mondeling, over perso-
nen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij--
acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voor--
stel van de voorzitter.------------------------------

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor-
zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij--
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken
van de ste~en wordt het voorstel geacpt te zijn ver-
worpen.---------------.,----------------_:.... _____________ _ 

7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste-
stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte-
geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming--
plaats over de personen, die de meeste op zich hebben 
verenigd. Bij herstemming beslist het .grootste aantal 
stemmenaantal . . Indien bij die herstemming de stemmen
staken, beslist het lot.-------------~----------------

8. Als -ongeldige stemmen worden àangemerkt·-~. stembil;j et:_·_~ ten die: __ ... ___________________ . _________________ ::.:_:-:..-:..:..:..--:-

a. blanko zijn;-------------------------------~------· 
b. zijn ondertekend;------------------·---------------
c. onleesbaar zijn;----------------------------------
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;-------------
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkies-

baar is;------------------------------------------
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam--

bevatten;---------------- ... ------------------------
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de 

persoon die is bedoeld.--------------------------
9. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgespro-

ken oordeel, dat een besluit is genomen, is be---
slissend. 'danneer een voorstel niet schriftelijk-
is vastgelegd, is diens oordeel over de _inhoud---
van het ~~nomen besluit eveneens beslissend.------



b. Indien echter onmiddelijk na het uitspreken van--
dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan 
v.rordt het te ·nemen: besluit schriftelijk vastge---
legd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid der vergadering of, indien de oor-
spronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrif--
telijk geschiedde, een stemgerechtigde aanvlezige-
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 18.------------------------------------~--------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voor

zitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ont-
breken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan-.--
treedt een ander door het bestuur aan te wijzen be--
stuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet~-~ 
de vergadering daarin zelve.--------~----------------

2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering vmrden--
door de sekretaris of een door het bestuur aangewe--
zen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in--
het cluborgaan . gepubliceerd of op een andere vlijze--
ter kennis van de leden gebracht en dienen door de--
-eerstvolgende algemene vergadering te worden vastge--
steld.------------~-------~--------------------------

- --- _____ ..:_ _____ STATU'I'EI\TVliJZIGING. -----------------------
Artikel 19.---------------------------------------------
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een

besluit van de algemene vergadering, waartoe werd---
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging--
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn--
voor oproeping tot een zodanige vergadering .moet ten
minste veertien dagen bedragen.----------~-----------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering---
ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzi--
ging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen-
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel,-
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opge-
nomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden-
ter inzag.e .leggen tot na afloop van de--dag, waarop de 
vergadering wordt gehoudèn.---------~~~-----------~-
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste-
veertien dagen vóór de vergadering in het _cluborgaan
gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle---
leden toegezonden.-----------------------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste-
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ver--
gadering waarin tenminste twee/derde van de le4en---
aanwezig of vertegenv.roordigd is. Indien geen twee/-:-
derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd--
is, vmrden binnen vier weken daarna een tweede ver--
gadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de-
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of---
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden ge--
nomen, . mits met meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.-------------------------



4. Het in de leden één tot en met drie bepaalde is niet
van toepassing, indien op de algemene vergadering---
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het-
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen--
wordt aangenomen.-:--------------------:-----------------

5. Een statutenwijziging treedt niet.in werking dan na-
dat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit
tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan.-
Iedere bestuurd?r afzonderlijk is tot het doen ver--
lijden van deze. akte bevoegd.------------------------

---------------ONTBINDING EN VEREFFENING.---------------
Artikel 20.---------------------------------------------
1. De vereniging wordt ontbonden -door- een daartoe strek

kend besluit van de algemene vergadering, genomen---
met tenminste tvree/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/---
vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergade---
ring aanwezig of vertegenwoordigd.is, kan op een----
volgende te houden algemene vergadering alsnog, onge
acht het op deze vergadering aanwezige of vertegen--
woordige aantal leden, met een meerderheid van twee/-· 
derde van de uitgebrachte.stemmen tot ontbinding wor-
den besloten.---------------------------·-------------

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid-
van.dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden~-
meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorge---
steld de vereniging te ontbinden. De termijn voor op
roeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste---
veertien dagen bedragen.------------------:------------

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffe--
· naars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door-
het bestuur.-------------.:_-----------------"---------

5. ~en eventuele batig saldo zal niet vervallen aan dege 
-nen die ten tijde van het besluit tot ontbinding---
lid waren, doch aan alsdan door de algemene vergade-
ring aan te wijzen instelling welke zich ten doel---
stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse-
volk te bevorderen.-------------------~--------------

6. De slotrekening beh.oeff de .. goedkeur:ing. van de Commis
sie voor Amateurisme van K.N.V.B.--------------------

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan--
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen-----
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepa--
lingen van de statuten en reglementen voor zover-----

. mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen---
die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam-
worden toegevoegd de woorden 11 in liquidatie".-------

---------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT.----------------
Artikel 21.-----------------------------------------~---
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regle-

ment vaststellen.------------------------------------
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan ge----

schieden bij besluit van de algemene vergadering.----
3. Het huishoudelijl<:. reglement mag niet in strijd zijn-

met de wet, ook waar die geen dvlingend recht bevat,-
noch met de statuten.--------------------------------



De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
vTAARV.AN .AKTE

in minuut opgemaakt is verleden te TIEL op de datum in-
het hooid dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de 
inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben-
dezeneenparig verklaard van de inhoud van deze akte te-
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperk 
-te voorlezing door de comparanten en mij, notaris,on---
dertekend.----------------------------------------------




