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volgenshun verklaringten dezehandelendrespectievelijkals voorzitter en secretarisvan de verenigingmet volledigerechtsbevoegdheid:
BREDASE BOWLING VERENIGING, statutairgevestigdte Breda, kantoorhoudende
te 481I DL Breda,Rijngraafstraaó0,ing=eschreven
in het register van de kamer van koophandelvoor Zuidwest-Nederlandonderdossiernummer40281218en als zodanigbevoegdvoormelde _verenigingrechtsgeldigte vertegenwoordigen.
INLEIDING
De comparanten,handelendals gemeld,verklaardenals volgt:
- dat de vereniging is opgericht op drie februari negentienhonderdtweeënzestig;Zij ís aangegaanvoor onbepaaldetijd;

dat de statutenvan de vereniging zijn vastgesteldbij notariële akte verledenop vierentwintig oktober negentienhonderdachtentachtigverledenvoor eenwaamemervan C.F.J.van der Valk, destijds notariste Schiedam
dat de statutenvan de vereniging zljn gewljzigd bij akte van
statutenwijziging op eenentwintigmaart negentienhonderd
eenennegentig
verledenvoor eenplaatsvervanger
van C.F-J.van der -

Valk, destijds notaris te Schiedam;

dat bij besluit van de algemeneledenvergadering
van de vereniging van eenendertigmaarttweeduizendnegenis beslotende statutenvan
de vereniging te wijzigen; de notulen van die vergaderingworden aan
dezeakte gehecht;
- dat de benodigdegoedkeuringop de onderhavigestatutenwijzigingis
verleenddoor de federatie:NederlandseBowling Federatie(N.B.F.),
gevestigdte Veenendaalde datovier juni tweeduizendnegen.Een kopie van voonnelde toestemmingis aandezeakte gehecht.
De statutenwordengewijzigd vastgestelden luiden als volgt:Artikel 1. Naam. zetel en duur
l. De verenigingdraagtde naam:BredaseBowling Vereniging
wordt in de statutenen reglementennaderaangeduidals: vereniging.-
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De verenigingis eenverenigingmet volledige rechtsbevoegdheid.De zetel van de verenigingis gevestigdte Breda.
De vereniging is opgericht op drie februari negentienhonderd
tweeënzestigen is aangegaanvoor onbepaaldetijd.

Artikel2. Doel.
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenenvan de bowlingsport in al zijn verschijningsvormen,alsmedehet behartigen
van de belangenvan haar leden
2. De verenigingtrachthaar doel ondermeer te bereikendoor: a. het lidmaatschapvan de NederlandseBowling Federatie(NBF),
hiernaverderook te noemen:NBF;
b. deel te nemen aan door de NBF georganiseerdeof goedgekeurde
wedstrijden;
c. zelf evenementenop het gebied van de bowlingsport te organiseren
d. voorts alles te doen wat tot het gesteldedoel bevorderlijk kan zijn.
Artikel3. Leden
1. Tot de vereniging kunnen alleen worden toegelatennatuurlijke
personen,die tevenshet lidmaatschapvan de NBF aanwagen en door
deze als lid zijn toegelaten.Het bestuur dient namensde betrokkene een verzoek in tot toelating tot het lidmaatschapvan de NBF.
2. Het bestuurbeslist over de toelating van leden.
Het bestuur kan aan de toelating tot het lidmaatschapde voorwaarden
stellen die de NBF aan de betrokkenestelt tot toelating van haar -.leden.
3. lndien het bestuurniet tot toelating besluit kan de algemene
vergaderingop verzoek van de betrokkenealsnog tot toelatin
l.

besluiten
4 . De wijze van toelating kan in een reglement nader worden geregeld.5 . De algemenevergaderingis bevoegd leden in categorieënonder te verdelen en voor elke categorieafivijkende rechten en verplichtingen
vast te stellen.
6. Het bestuurhoudt een ledenregisterbij. In dit register worden alleen die gegevensbijgehoudenwelke voor de realisering van het doel van
de vereniging noodzakelijk zijn.
Na voorafgaandetoestemmingvan de algemenevergadering kan het
bestuur geregistreerdegegevensaan derden verstrekken,behalve van
het lid dat tegen die verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Op voorstel van het bestuurkan de algemenevergadering een
persoon die zich in het kader van de doelstelling van de vereniging in
het algemeenen voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk heeft gonaakt het predicaat'lid van verdienste'verlenen.
8 . Op voorstel van het bestuurkan de algemenevergadering een
persoon die zich in het kader van de doelstelling van de vereniging in

het algemeenen voor de vereniging in het bijzonder gedurende
langere tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat'erelid' verlenen.
Artikel 4. Rechten en algemeneverplichtingen.
1. Leden van de verenigingzijn verplicht:
a. de statuten,reglementenen besluiten van organenvan de vereniging na te leven;
b. de statuten,reglementenen besluitenvan de NBF en van de FédérationInternationaledes Quilleurs na te leven
c. de belangenvan de verenigingenlof van de bowlingsport in het algemeenniet te schaden;
d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoevevan de leden aangaatof welke uit het lidmaatschapvan
de vereniging voortvloeien, te aanvaardenen na te komen.2. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en
andereaard op te leggen en om verbintenissenaan het lidmaatschap te verbinden.
3. De vereniging kan ten behoevevan de leden rechtenbedingen.Tenzij het betreffendelid zich daartegenveÍzet, kan de vereniging voor het lid nakoming van bedongenrechten en een
schadevergoedingvorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaaÍr.
Tot deze verplichtingen behorenonder meer het aanvaarden€fl nakomen van verplichtingen welke de vereniging is aangegaanmet betrekking tot sponsoring.
4. Behalve in deze statutenkunnen aan de leden verplichtingen worden
opgelegdbij reglement of bij besluit van een orgaan.
5. Een lid is verplicht diens financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegevendatum te voldoen.
Indien het lid een maand nadien (de vervaldatum) niet geheel aan diens financiële verplichtingen heeft voldaan, is deze vanaf die datum
zonder recht van beroep geschorsttotdat deze geheel aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan.
Gedurendede schorsingkan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft deze verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschapvoortvloeien.6. Indien een lid niet tijdig voldoet aan diens financiële verplichtingen tegenoverde vereniging, is het lid vanafde vervaldatum over het verschuldigdebedrag de wettelijke rente verschuldigd. -.=_Blijft het lid geheelof gedeeltelijk in gebreke,nadat het lid eeÍl nieuwe termijn voor betaling is gegund,dan is het lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent (15%) aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.Volhardt het lid in diens verzuim, dan is deze naast de wettelijk
rente en buitengerechtelijkekosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van diens schuld aan de vereniging door een advocaatof deurwaardergemaakteko sten verschuldigd, terr;l}-

de rechter andersbeslist
Het gebruik of doen gebruiken van verbodenstimulerendemiddelen (doping) is verboden,noch is het toegestaante roken tijdens de competities en/of toernooien,
Leden zijn verplicht hun volledige medewerking te geven aan de door de NBF georganiseerde,
dan wel op diensverzoekgehouden dopingcontrolesen zich te houden aan het Dopingreglement van de NBtr.
8. Een lid onthoudtzich tegenovereen anderlid van elke vorm van seksueelgedragof seksueletoenadering,in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het anderelid, die het ondergaat,als ongewenstof gedwongenwordt ervaren.
Het in strijd handelenmet dezebepaling geldt als een overtreding en
kan worden bestraft door het bestuur.
Artikel 5. Rechtspraaken geschillen.
1. Het bestuur is bevoegdeen lid te bestraffendat in strijd heeft
gehandeldmet de statuten,een reglementof een besluit vÍrrr e€r orgaan
2. Het bestuur kan als straf opleggen:
a. berisping;
b. uitsluiting van deelnameaan wedstrijden, hetzij voor een
bepaaldeduur,hetzlj voor een in de straf bepaaldaantal
w-edstrijden
c. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies uit te oefenen,hetzij tijdelijk danwel voorgoed.d. schorsing;
3 . Het besfuur kan als enig orgaantevens een lid royeren.
4 . Voor zover een overtreding is begaanbinnen het verband van de NBF is het lid (tevens)onderworpen aan de tuchtrechtspraakvan de NBF en is het Tuchtreglementvan de NBF op het lid van toepassing.
Artikel 6. Einde lidmaatschap.
1. Het lidmaatschapvan eenlid eindigt door de dood, opzeggingof royernent
2. Eén hd kan diens lidmaatschapopzeggentegen het einde van het contributiejaar. Een lid kan voorts het lidmaatschapmet
onmiddellijke ingang opzeggenbinnen een maand
nadat:

-

het lid een besluit is medegedeeldtot omzetting van de
vereniging in een andererechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging;
het lid een besluit is bekend gewordenof meegedeeldwaarbij diens rechtenzijn beperkt of diens verplichtingen zljnverzwaard,
in welk geval het besluit door de opzegging niet op het lid van toepassingis. Het lidmaatschapkan niet onmiddellijk
worden opgezegdwaruleerhet een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurigzin omschrevenof wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. -

In anderegevallen kan een lid het lidmaatschapmet onmiddellijke *'_
ingang door opzegging beeindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschapte laten voortduren

3 . Opzegging door de vereniging geschiedtdoor het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschapopzeggentegen het einde van het contributiej aar-Opzeggingdoor de vereniging kan geschieden
wanneerhet lid:
diensverplichtingentegenoverde verenigingniet of niet tijdig
nakomt;
de belangenvan de vereniging of van de bowlingsport schaadt;niet voldoet aan de vereistendie de statutenvoor het
lidmaatschapstellen.
Voorts kan de vereniginghet lidmaatschapmet onmiddellijke ingang
door opzegging doen beëindigenindien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschapte laten
voortduren.
4. Een opzegging tegen het einde van het contributiejaar geschiedtmet inachtneming van een opzeggingstermijnvan vier weken. Is niet tijdig opgezegd,dan geldt de opzeggingtegen het einde van het daaropvolgende contributiejaar.
Is ten onrechtemet onmiddellijke ingang opgezegd,dan eindigt het lidmaatschapop het vroegst toegelatentijdstip volgend op de datum waartegenwas opgezegd.
Zolanghet lidmaatschapniet is beëindigd, behoudt het lid diens rechtenen moet het lid diens verplichtingen nakomen.
5. Royement (ontzetting) geschiedtdoor het bestuur, wanneer een lid in
emstige mate in strijd handelt met de statuten,reglementenof
besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op ornedelijke wljze benadeelt.
Het besluit tot royement wordt het lid zo spoedig mogelijk
schriftelijk meegedeeld.Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaanbij de algemenevergadering.Gedurendede beroepstermijnen hangendehet beroep is het lid geschorst.Tijdens diens schorsingis het lid gehoudendiens -verplichtingen na te komen en worden diens rechten opgeschort,met
uitzondering van het recht zichte verdedigenbij de behandelingvan
diens beroep in de algemenevergadering.
Het lid heeft tot die algemenevergadering alleen toegangvoor de duur van de behandelingvan diens beroep.
6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegdnog lid zolanghet lid niet heeft voldaan aan diens
geldelijke verplichtingen tegenoverde vereniging, of zolang een aangelegenheidwaarbij het lid is betrokken niet is.-afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegdestraf hieronder
begrepen.Het bestuur stelt alsdande datum vast waarop het -=lidmaatschapeindigt
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Artikel 7. Organisatie.
l. Organenvan de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering,alsmededie personenen commissiesdie op grond van de statutendoor de algemenevergaderingzijnbelast met een nader _=-_.-omschreventaak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid
is toegekend
2. Alle officiële mededelingenvan organenvan de vereniging worden gedaanin de Officiële Mededelingenvan de vereniging.

Artikel S.Het bestuur.
1. Het bestuurbestaatuit ten minste vijf meerderjarigepersonen.De algemenevergaderingstelt het aantalbestuursledenvast.

2. De ledenvan hetbestuurwordendoor de algemenevergaderinguit de ledenbenoemd.De voorzitterwordt in functiebenoemd.
De overigefunctieswordendoorde ledenvanhet bestuuronderlingverdeeld.

3.
4.

5.

6.

7.

Het lidmaatschapvan het bestuur is niet verenigbaarmet het
lidmaatschapvan de kascommissie.
Het bestuur of ten minste vijf leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk de datum waarop de agendavoor de betreffende vergadering van de algemenevergaderingwordt verzonden,
De leden van het bestuurworden benoemdvoor de duur van twee jaar en kunnen telkens aansluitendworden herbenoemd.Onder een Jaar'wordt in dit verband verstaande periode tussentwee -opeenvolgendejaarlijks te houden vergaderingenvan de
algemenevergadering.Bestuursledentreden in functie de dag na hun
benoeming en treden af aan het eind van de algemenevergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zijaftreden. In een fussentijdsevacaturewordt ad interim voorzien en wordt de kandidaat op de eerstvolgendevergaderingvan de --Algemene Vergadering aan de leden ter verkiezing en benoeming voorgedragen.
Elk jaar treedt de helft van het aantal leden van het bestuur af, met dien verstandedat het enejaar de voorzitter, penningmeesteren enige
bestuursledenaftredsn en het anderejaar de secretarisen de overige bestuursleden
Met inachtneming van het bovenstaandestelt het bestuur een rooster
van aftreden op.
Na de benoeming van bestuursledenworden de functies verdeeld en de taken van ieder bestuurslid vastgesteld,waarvan mededeling wordt gedaanaan de leden. Ieder bestuurslid is tegenoverde vereniging gehoudentot een behoorlijke vervulling vên -diens taak. Indien het een aangelegenheidbetreft die tot de werkkring
van twee of meer leden van het bestuur behoort. is ieder van hen voor
het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzlj deze niet aan het bestuurslid te wijten is en het bestuurslid niet ----nalatig is geweestin het treffen van maatregelenom de gevolgen daawan af te wenden.

8.

EeÍl lid van het bestuurkan, ook al is deze voor bepaaldedd
benoemd, te allen tijde door de algernenevergadering met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. *
Een schorsingkan worden opgelegdvoor ten hoogstedrie maanden.Behalve wanneer de schorsingeindigt door een besluit tot ontslag, eindigt de schorsingdoor tijdsverloopof eerderdoor eenbesluit tot opheffing van de schorsing.
De algemenevergaderingneemt haar besluit niet eerderdan nadat het
desbetreffendebestuurslid door de algemenevergaderingis gehoord,
althansdaartoein de gelegenheidis gesteld.
9. Het lidmaatschapvan het bestuureindigt door overlijden, ontslag, bedanken,door het verstrijken van de duur van de (her)benoemingen
wanneerhetlidmaatschapvandeverenigingeindigt.Voorts eindigt het lidmaatschapvan het bestuur indien het bestuurslid
wordt benoemdtot lid van de kascommissieof zich een andere.uit deze statutenblijkende onverenigbaarheidvoordoet.
Artikel 9. Daeeliiks bestuur.'
l. Het dagelijks bestuur bestaatuit de voorzitter, eventueelvice--voorzitter, secretarisen penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken in de
vereniging
3. De taken en bevoegdhedenvan het dagelijks bestuur worden door het
bestuurvastgesteld
4. Het dagelijks bestuur doet tijdens vergaderingenvan het bestuur verslag van haar werkzaamheden.

Artikel 10
1J"*tj
de statutenandersbepalen,is het bestuur belast met het
besturenvan de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zakenvan de vereniging
2. Het bestuur kan met behoud van haar verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelenvan haar taak door personenof commissiesdoen
uitvoeren . Bovendien is het bestuurbevoegd - al dan niet tegen
betaling- werkzaamhedenaan derden op te drageÍr.3. Indien het aantal bestuursledenbenedende vijf is gedaald,blijft het bestuurbevoegd. Het is echter verplicht alsdanzo spoedigmogelijk een algernenevergaderingbijeen te roepen om in de vacatureste voorzlen

Het bestuurziet toe op de naleving van de stafuten,reglementenen door de vereniging genomenbesluiten.
5. Het bestuur is na voorafgaandegoedkeuring van de algemen
vergaderingbevoegd te besluiten tot het aangaan
overeenkomstentot verkrij ging, vervreeÍnding of
bezwaring van registergoederenen tot het aangaanvan
overeenkomstenwaarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstellingvoor een schuld van een ander verbindt.

4.

6.

Het bestuur is niet bevoegdbeslissingente nemen waarvan de financiële verplichtingen de voor dat boekjaar vastgesteldebegroting
intotaalmetmeerdantienprocent(l0%)overschrijden.-

Artikel I 1. Bestuursvergadering.
Het bestuur vergadertzo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursledendit gewenstachten.
2 . De secretarisroept het bestuurbijeen.
J.
De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen.Het bestuurkan ook andersdan in een bijeenkomst vergaderingenhouden,mits allebestuursledendaaraandeelnemenof in geval vart afwezigheid
verklaard hebbenmet die wljze van vergaderenin te stemmen
4 . Het bestuur kan rechtsgeldigebesluiten nemen,indien tenminste drie
leden aan de vergaderingdeelnemenof daarin door een aanwezig bestuurslidvertegenwoordi
gd zijn.
5 . Indien de stemmenin een besfuursvergaderingstaken,is de stem van
de voorzitter doorslaggevend,tenzij beslotenwordt in een volgende bestuursvergaderingopnieuw over het onderwerp te stemmen
Artikel 12. Verteeenwoordiging.
i. Het bestuur vertegenwoordigtde vereniging.
2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigddoor twee gezamenlijk
handelendeleden van het bestuur.
3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelendeleden van het bestuur kunnen een anderbestuurslidof een derde schriftelijk machtigen om
de vereniging te vertegenwoordigenin de gevallen en onder de _voorwaarden,die uit de verstrektevolmacht blijken.
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheidvan het bestuur en van de gezamenlijk handelendebestuursledenkan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden.
De vertegenwoordigingsbevoegdheidvan personenaan wie een -volmacht is verleend, kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt enlof aan voorwaardenworden gebonden.
5. Personenaan wie op grond van hetzij deze statuten,hetzij eêÍl volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheidis verleend, oefenendie bevoegdheidniet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluitis genomenwaarbij tot het aangaanvan de betreffenderechtshandeling
is besloten
l.

Artikel 13.Commissies.
l.

Het bestuur en de algemenevergaderingzljnbevoegd permanenteen
tijdelijke cornmissiesin te stellen en de leden van die commissieste benoemen,te schorsenen te ontsla
2. Tenzij de samenstelling,taken en bevoegdhedenvan een commissie in de statutenof een reglement is geregeld,worden deze bij besluit vastgestelddoor het orgaandat de commissie heeft ingesteld. 3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
4. Tenzij andersis bepaaldof besloten,bestaateen commissie uit drie leden. De leden van een permanentecommissie worden benoernd -

voor de duur van twee jaar en kunnen telkens aansluitend vooÍ eenzelftle periode worden herbenoernd
De leden van een tijdelijke commissie worden benoemdvoor de duur
van de aan de commissie verstrekteopdracht.
5. Tenzlj andersis besloten,bestaatelke commissie uit een voorzitter, secretarisen uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd.
De ledenvan een commissieverdelenin onderlingoverleg de overige

functies
6.

De kascommissiebestaatuit twee of drie leden,die door de algemene
vergaderingjaarlijks worden benoemd.
De kascommissieis belast met het onderzoekals vermeld in het
artikel over Rekening en verantwoording.
Het lidmaatschapvan de kascommissieis niet verenigbaarmet het lidmaatschapvan het bestuur.
7. De kascommissiekan, wÍrnneerhaar onderzoekbijzond
boekhoudkundigekennis vereist, zich voor rekening van de
vereniging door een deskundigedoen bijstaêfl.De kascommissieoverlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbondenkosten. Bereiken zij hierover geenovereenstemmingdan beslistde algemenevergadering.
Artikel 14. Boekhoudine en financiën.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het contributiejaar. Het contributiejaarvan de vereniging loopt van één septernbertot en met
eenendertigaugustusvan het daaropvolgendejaar.
2. De geldmiddelenvan de vereniging bestaanuit: contributies,
bijdragen, entree- en inschrijÍgelden, boetes,uitkeringen, donaties, subsidies,legatenen andereinkomsten.
Erfenissenkunnen slechtsworden aanvaardonder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De leden zijn gehoudentot betaling van de contributie en andere -bijdragen die de algemenevergaderingvaststelt.De algemenevergaderingkan voor bepaaldegroepenvan leden een verschillende contributie en anderebijdragen vaststellen
4. Tenzij de alganene vergadering in enig boekjaar andersbeslist, is het
bestuur gerechtigdom jaarlijks de contributie, heffingen en boetes aan te passenaan het ofÍiciële inflatiecijfer, en/of indien er financiële
tekorten dreigen te ontstaan.
Artikel 15. Rekenins en verantwoording.
1. Het bestuur is verplicht van de verïnogenstoestandvan de vereniging
en van alles betreffende de werkzaamhedenvan de vereniging, naaÍ de eisendie voortvloeien uit dezewerkzaamheden,op zodanige wijze
administratie te voeren en daartoebehorendeboeken, bescheidenen andere gegevensdragersop zodanige wljze te bewaren dat te=*allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend

l0

2.

3.

4.

5.

6.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maandenna afloop van het boekjaar de balans en de staatvan baten en lasten van de
vereniging op te maken en op papier te stellen.Het bestuur brengt op een binnen zes maandenna het einde van het boekjaar te houden algemenevergaderingear jaarverslaguit over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerdebeleid.
Het legt de balans en staatvan baten en lastenmet een toelichting ter
goedkeuring aan de algemenevergaderingover.
Deze stukken worden ondertekenddoor de leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuurde stukken niet ondertekenddan wordt daarvanonder opgave van de redenenmelding gemaakt.
De algemenevergaderingkan de in lid 3 ganoemdetermijn verlengen
met ten hoogstevijf maanden
Na aÍloop van de oorspronkelijke of de verlengdetermijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
Het bestuur is verplicht de op de jaarrekening betrekking hebbende stukken en gegevensdragersdoor de kascommissiete doen
onderzoeken.De kascommissiebrengt van haar bevindingenjaarlijks
verslag uit aan de algemenevergadering.Het bestuur is verplicht de kascommissieten behoevevan haar
onderzoekalle door haar gewaagdeinlichtingen te verschaffen,haar
desgewenstde kas en de waardente tonen en de boeken,bescheiden
en anderegegevensdragers
van de vereniging voor raadplegin
beschikbaarte stellen
Goedkeuring door de algemenevergaderingvan de balans en de staat
van baten en lasten met toelichting gebeurtnadat is kennis genomen van de bevindingenvan de kascommissie.-

Goedkeuring strekt het bestuurtot déchargevoor alle handelingendie
uit die stukken blijken.
7. De balans en de staatvan baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gestelden bewaard.Indien de boekhouding --__computermatig wordt gevoerd,kunnen - met uitzondering van de op papier gesteldebalans en de staatvan baten en lasten - deop een gegevensdrageraangebrachtegegevensop een andere
gegevensdragerworden overgebrachten bewaard.Het overbrengenvan de gegevensmoet alsdanmet juiste en volledige
weergavevan de gegevensgeschieden,terwijl deze gegeveirSgedurendede volledige bewaartijd beschikbaarmoeten zijn en binnen
redelijke tijd leesbaarmoetenkunnen worden gemaakt.
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoeldeboeken,bescheiden
en anderegegevensdragersgedurendezevenjaren te bewaren
Artikel 16. Algemene vergadering.
l. Aan de algemenevergaderingkoman in de vereniging alle
bevoegdhedentoe die niet door de wet of de statutenaan andere organenzijn toegekend.
2. De algemenevergaderingbestaatuit alle leden van de vereniging. -
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3 . Ieder lid heeft in de algemene vergadering ían steÍn- Geschorste leden hebben voor de duur van hun schorsing geen stemrecht.4 . Besluiten van de algemenevergaderingzljn voor alle leden bindend. 5 . Van het verhandeldetijdens de algemenevergadering worden
notulen gemaakt,die op de volgende algemenevergaderingworden vastsesteld
AÉikel 17. Biieenroeping alqemeneversadering.
1. De bijeenroepinggebeurtdoor eenmededelingin de officiële mededelingenof door een schriftelijke oproep aan de leden.
2. De termijn van oproeping bedraagttenminste drie weken. Het bestuur
kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorter. 3. Een buitengewonealgemenevergaderingwordt gehoudenindien het
besruurdit nodig acht.
4. Voorts wordt eenbuitengewone algemenevergadering gehouden indien ten minste zoveel leden als bevoegd zijntot het uitbrengen van
een tiende gedeeltevan de stemmenin de algemenevergaderinghet bestuurdaarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelenonderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuurniet binnen veertien dagenaan het verzoek gevolg heeftgegevendoor binnen vier weken een algernenevergaderingte doen houden,kunnen de verzoekerszelftot die bijeenroeping overgaanop
de wijze waarop het bestuur de algemenevergaderingbijeenroept of
door het plaatsenvan een advertentiein een - ter plaatsewaar de vereniging is gevestigd - veelgelezendagblad
De verzoekerskunnen alsdananderendan bestuursledenbelastenmet
de leiding van de algemenevergaderingen het opstellen van de -

notulen.
Artikel 18. Toegang algemenevergadering.
l. Alle leden hebbentoegangtot de algemenevergadering.Voorts hebbentoegangdegenendie door het bestuur of door de algemene vergadering zljn toegelaten.
Leden die geschorstzijn, hebben geentoegangtot de algemene
vergadering.
2. Vergaderingenvan de algemenevergaderingzljn openbaar.De algemenevergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste tien leden hierom verzoeken.Tot een beslotenvergadering hebbentoegang alle niet-geschorsteleden, het bestuur en degenendie door de algemenevergadering worden toegelaten
3. De algemenevergadering beslist in een besloten vergadering of de redenendie tot het aanvragenvan een besloten vergadering zijn -

4.

aangevoerd,een besloten vergadering
rechtuaardigen.Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering in het
openbaarvoortgezet.
Over wat in een besloten vergaderingis behandeld,kan
geheimhoudingworden opgelegd aan hen die daarbij aanwezigof vertegenwoordigd waren
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Artikel 19. Agenda algemenevergadering.
l. De agendavan een algemenevergaderingwordt tegelijk met de bijeenroepingvan de algemenevergaderingter kennis van de leden gebrachtdoor publicatie in de officiële mededelingenof door
toezendingaan de leden.
2. De agendavan de algemeneledenvergaderingbevat in ieder geval:a. het vaststellenvan de notulen van de vorige algemene
vergadering;
b. hetjaarverslagvan het bestuur;
c, het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de kascommissie;
e. het vaststellenvan de balansen van de staat van baten en lasten over het afgelopenboekjaar en het verlenen van déchargelf. het voorzien in vacatures:
g. de behandelingvan wijzigingen in de statutenof in e€il reglement;
h. het vaststellenvan contributies en anderebijdragen;
i. het vaststellenvan de begroting voor het volgend boekjaar;j. derondvraag.
4. Uiterlijk drie weken voor de dag van de algemenevergadering kunnentenminstevijf1edenbijhetbestuurvoorstellenofamendementenindienen, voorzien van een toelichting
Een amendementhoudt een voorstel tot wijziging van €flI-geagendeerdvoorstel in en mag niet de strekking hebbenvan een geheelnieuw voorstel.
5. Het bestuur is bevoegdna de in lid 4 genoemdetermijn ingekomen voorstellen of wijzigingen van voorstellen, alsmedeeigen voorstellen
alsnogop de agendate plaatsen
6. De algemenevergaderingkan geenbesluiten nemen over voorstellen
die niet in de agendazljn vermeld, tenzlj de algemenevergadering andersbeslist.
Artikel20. Besluiten.
l. Het in dit artikel bepaaldeis v an toepassingop alle besluiten die in de
vereniging worden genomen.
Lid 8 is alleen van toepassingop de besluitvorming in de algemenevergadering.
Z. De voorzitter van een orgaanof van een commissie leidt de vergadering.De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, behoudenshet recht van de vergaderingdaarin wijziging te brengen.De voorzitter heeft het recht de beraadslagingente sluiten indien de voorzitter meent dat de vergaderingvoldoende is ingelicht,
doch is verplicht deze weer te openenwanneer een/derdevan het aantal leden van het desbetreffendeorgaan het verlangen
hiertoe kenbaarmaakt.
3. Tenzij in de statutenof in een reglement andersis bepaald,worden besluiten in vergaderingengenomenmet een gewone meerderheid van de uitgebrachtestemmen

I3

Onder rneerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door sterngerechtigdeledan uitgebrachte stemmerl zo nodig door -afronding naarboven. lndien stemmen staken is geen meerderheid behaald
4. Ongeldige sternmenzijn sternmenuitgebrachtdoor een geschorstestemgerechtigdeen wanneer schriftelijk is gestemdvoorts: blanco stemmenen stemmendie een andereaanduidingbevatten dan voor de betreffendestemming noodzakelijk is.
5. Tenzlj in de statutenandersis bepaaldbrengt iedere stemgerechtigde
in de betreffendevergadering één stem uit.
Een stemgerechtigdekan één anderestemgerechtigdeschriftelijk een
volmacht verlenennamenshet stemgerechtigdlid in een vergadering
diens stem uit te brengen.Een stemgerechtigdekan slechtsdoor één anderestemgerechtigdeworden gemachtigd.
6. De stemming over peÍsonengebeurt schriftelijk met geslotefl stembriefes. De stemming over zakengebeurthoofclelijk door handopstekingof bij acclamatie.De vergaderingkan echter tot een schriftelijke stemming besluiten. In beide gevallen kan de
vergaderingtot een anderedan de voorgeschrevenwijze v&Íl -sternmenbesluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemdindien een
stemgerechtigde een schrift elijke stemming verl angt.
7 . Indien bij een stemming over personengeenvan de kandidatenbij de
eerstestemming een gewone meerderheidbehaalt, wordt een tweede
stemrninggehoudentussende kandidatendie het hoogste
respectievelijk het hoogste en het op éen na hoogste aantal stemmen hebbenbehaald.Stakenbij de tweede stemming de stemmen,dan wordt een derde stemming gehouden.Benoemd is die kandidaatdie bij de tweedeof de derde stemming de gewone meerderheidhaalt, of
door loting na een derde stemming is aangewezen..*-__*-_-8 . Bij een schriftelijke sternming in de algemenevergaderingbenoemt *
de voorzitter een stembureauvan drie leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. Het stembureauonderzoektde geldigheid van de
uitgebrachtestemmen,berekent de uitslag en doet daarvan
mededeling.
9. Het door de voorzitter uitgesprokenoordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.Hetzelftle geldt voor de inhoud VêÍreen genomenbesluit, voor zover werd gestemdover een niet schriftelijk vastgelegdvoorstel. V/ordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvanbetwist, dan wordt het
te nemenbesluit schriÍtelijk vastgelegden vindt een nieuwe
sternmingplaats, indien de meerderheidvan de vergadering dit
verlangt of - wanneerde oorspronkelijke stemming niet hoofclelijk of
schriftelijk gebeurde-een stemgerechtigdedit verlangt
Door dezenieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke stemming.

Artikel 21.Nietisheiden vernietisbaarheidvan besluiten.
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l.

2.

3.

4,

5.
6.

7.

Een besluit van een orgaandat in strijd is met de wet of met de statuten,is nietig, tenzij uit de wet iets andersvoortvloeit
Een nietig besluit mist rechtskracht.
Is een besluit nietig, omdat het is genomenondankshet ontbreken van een door de wet ofde statutenvoorgeschrevenvoorafgaande handeling of mededeling aan een anderdan het orgaandat het besluit
heeft genomen,dan kan het door die ander worden bekrachtigd.Is voor de ontbrekendehandeling een vereiste gesteld,dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van eenredelijke termijn die aan de ander is gestelddoor het orgaan dat het besluit heeft genomenof door de wederpartij tot wie het was gericht.
Een besluit van een orgaan is, onverminderdhet eldersin de wet over
de mogelijkheid van een vemietiging bepaalde,vemietigbaar:
a. wegensstrijdigheid met wettelijke of statutairebepalingen die het tot standkomen van het besluit regelen;
b. wegensstrijd met de redelijkheid en billijkheid.
c. ïvegensstrijd met een reglement.
Tot de in lid 4 bedoeldebepalinganbehoren niet die welke de voorschriften bevattenwaarop in lid 2 wordt gedoeld.
De bevoegdheidom vernietiging van een besluit te vorderen,vervalt
eenjaar na het einde van de dag, waarop hetzlj aan het besluit
voldoendebekendheidis gegeven,hetzlj een belanghebbendevan het
besluit kennis heeft genomenof daarvanis verwittigd.
Een besluit dat vernietigbaaris op grond van het bepaaldein lid 4 onder a., kan door een daartoestrekkendbesluit worden bevestigd.Voor dit besluit gelden dezelftle vereistenals voor het te bevestigen -

besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot
vernietiging aanhangigis. Indien de vordering wordt toegewezen,geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomendoor het latere besluit,tenzijuitdestrekkingvanditbesluithettegendeelvoortvloeit
Artikel 22. Reglementenen uitvoeringsbesluiten.
l. De organisatievan de vereniging alsmedede taken en bevoegdheden
van haar organenen commissieskunnen nader worden uitgewerkt in
reglementen
2. Reglementenworden met een gewonemeerderheidvastgestelden gew4zigd door de algemanevergadering.
3. Nieuwe reglementenen wijzigingen in reglementen,alsmede
uitvoeringsbesluitentreden in werking op de veertiendedag na de dag waarop de algemenevergaderingtot vaststelling of wijziging van
het reglementheeft besloten, tenzlj de algemenevergaderingtot een anderedatum van inwerkingtreding besluit.
Van een nieuw regleinent, van een wijziging van een reglement en van een uitvoeringsbesluit wordt in de officiële mededelingenof op anderewljze mededeling aan de leden gedaanmet vermelding van de
datum van inwerkingtreding.
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[n gevallen wamin de statuten en een reglement niet voorzisn, beslist
het bestuur
5- Het bestuur is bevoegd om in spoedeisendegevallen met een
algemeenkarakter, die een nadereregeling vereisen een
uitvoeringsbesluitvast te stellen. Het uituoeringsbesluitheeft de kracht van eenreglement, is voor alle leden bindend vanaf de datum van bekendmakingen dient door eerstvolgende algemene
vergaderingte worden bekrachtigd, dan wel als bepaling in de
statutenof in een reglonent te worden opgenomen.Een
uitvoeringsbesluitmag niet in strijd zijn met de statutenen reglementen
6 . Ieder 1id wordt geachtde statuten,reglementenen
uitvoeringsbesluitente kennen, waaronderbegrepende
wedstrijdbepalingenen de op grond van het Dopingreglementgepubliceerdedopinglijsten, alsmedealle mededelingendie als offi ciële mededelingenzijn gepubliceerd.Artikel23. Statuten.
1. In de statutenvan de vereniging kan geen wijziging worden gebracht
dan door een besluit van een algemenevergadering,waartoe is opgeroepenmet de mededeling dat aldaar wijziging van de statutenzal worden voorgesteld.De termijn voor oproeping tot een zodanigevergaderingbedraagtten minste drie weken
2. Zíj die de oproeping tot de alganene vergadering ter behandelingvan
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,moeten ten minste
drie weken vóór de desbetreffendealganene vergadering een
voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgesteldewijziging woordelijk is opgenomenen welke is voorzien van een
toelichting, op een daartoegeschikteplaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemenevergadering wordt gehouden.Voortswordt de voorgesteldewijziglngvan de statutenschriftelijk ter kennis van de leden gebracht en in de officiële
mededelingengepubliceerd.
3. Een besluit tot wijziging van de statutenkan slechtsdoor de
algemenevergaderingmet tenminste twee derden van de uitgebrachte
stemmenworden genomen.
4. Het bepaaldein lid 2 en3 is niet van toepassingindien in de ------alganene vergaderingalle leden aanwezigof vertegenwoordigd zijn
en het besluit tot statutenwljziglngmet algemenestemmenwordt genomcn.
5 . Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan
een notariële akte is opgemaakt
Tot het doen verlijden van de akte zijn twee leden van het Bestuur gezamenlijk bevoegd,respectievelijk kan één lid worden
gevolmachtigd de vereniging te vertegenwoordigen.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statutenneer te leggen op het -

4.
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kantoor van het Handelsregisterwaarin de vereniging is
ingeschreven.
Artikel 24. Ontbinding en vereffenins.
l
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomenin een daartoespeciaalbijeengeroepenalgemen
vergadering.Het bepaaldein het vorige artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien de algemenevergaderingtot ontbindingvan de vereniging heeft besloten,treden de leden van het bestuur als vereffenaarop, tenzij de algemenevergaderingde vereffening aan een derde
opdraagt.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaanvoor zover dit voor de vereffening van het vennogen nodig is. Gedurendede
vereffening blijven de bepalingenvan de statutenvoor zovee
mogelijk van kracht
4. De alganene vergaderingbenoemteen bewaarderdie de boeken en bescheidenvan de verenigi
riging zal bewarengedurendezevenjaar na afloop der vereffening. De algemenevergaderingkan de bewaarder een bewaarloontoekennen.Is geenbewaarder aangewezenen is de laatstevereffenaarniet bereid te bewaren,dan kan de bevoegd
rechter op verzoek van een belanghebbendeuit de leden eênbewaarder aanwrjzen.
5. Een batig saldo vervalt aan een door de algemenevergadering aan te
wijzen organisatiemet een soortgelijke doelstelling als die van de vereniging.
Slotbepalineen.
Voorts verklaardende comparanten,handelendals gemeld, dat het
huidige boekjaar tweeduizendnegen lopendevanaf éénjanuari
tweeduizend negen wordt verkort tot eenendertig augustus tweeduizend negen

Bureerlijkestaat

Waar in deze akte is vermeld: "niet hertrouwd weduwe" en "than
ongehuwd" wordt daarondertevensbegrepen:"niet geregistreerdals partner in de zin van het geregistreerdpartnerschapofals zodanig
geregistreerdgeweest."
De comparantenzljnmíj, notaris, bekend.De identiteit van de --comparantenen de eventuelevolmachtgever(s)is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documentenvastgesteld.
Waarvan akte,
in minuut is verledente Breda, op de datum in het hooftl van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van dezeakte aan de comparantenen
na de door hen verlangde toelichting te hebbengegeven,hebben deze verklaard vooraf van de inhoud van deze akte te hebbenkennisgenomen,
daarmeein te stemmenen op volledige voorlezing daarvan geenprijs te stellen
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Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten eÍr
mij, notaris, ondertekend
Volgen handtekeningen

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT:
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