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Heden, dertien ju ni tweeduizend tweeëntwi ntig,
verscheen voor mij, mr. Sander Marcel van den Berg, notaris te Buren:
mevrouw Monique van Brenk-Schaper, werkzaam op mijn kantoor aan de Erichemseweg ---

2-b te 4116 GC Buren, geboren te Soest op vier november negentienhonderd ------
vierenzeve ntig, geh uwd
De comparante verklaarde het volgende:
Inleiding
de vereniging Vereniging Sport Balans Culemborg, gevestigd te gemeente CulemborE, ------
kantoor houdende te 4101AB Culemborg, Havendijk L0, ingeschreven in het -------
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156206 is opgericht per ---
een oktober negentienhonderdzeventien. --------
De statuten zijn algeheel herzien bij akte op eenendertig december tweeduizend tien
verleden voor mr. B.R.D, Aitton, notaris te Tiel.
In de op tien mei tweeduizend tweeëntwintig gehouden algemene ledenvergadering werd -

met twee/derde meerderheid en met inachtneming van de overige wettelijke vereisten ----

besloten tot algehele wijziging van de statuten en nederlegging daarvan in een notariële ---.

akte, ---

De notulen van deze vergadering zijn aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarden de comparante bij deze de statuten met ---

ingang van heden vast te stellen als volgt:
Artikel 1

Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Sport Balans Culemborg en wordt in de ----'

statuten en het huishoudelijk reglement nader aangeduid als "de vereniging
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Culemborg. --------
Artikel 2
Duur en boekiaar
1. De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen Sportvereniging Kunst en Kracht en --------

vereniging Kracht en Vriendschap per één januaritweeduizend elf en is aangegaan -----
voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----------
Artikel 3
Doel ----

I. Het doel van de vereniging is de sport in de ruimste zin van het woord te stimuleren en

daardoor de Volksgezondheid te bevorderen. ---------
2. Zijtracht dit doel onder meer te bereiken door: -------

a. het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van sport en het -

organiseren van trainingen; -- - -- - ---
h

c.

d.

e.

f.

Artikel4

het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden; ---- -------
het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen; -------
het houden van onderlinge wedstrijden; - - - -

de mogelijk noodzakelijke aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek -

Unie (hierna: "KNGU");
alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk -----

l:l::iltir . . . . ...



Lidmaatschap
L. De vereniging kent:

a. clubleden;
b, jeugdclubleden; --------
c. ereleden.

2. a. Clubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten en die, bij de
aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien (16)jaar hebben bereikt. ----

b. Jeugdclubleden zijn natuurlijke personen die als lid zijntoegelaten en die, bijde ---
aanvang van het kalenderjaar, de leeftijd van zestien (16)jaar nog niet hebben ----
bereikt.

c. Ereleden zijn natuurlijke personen die, wegens hun buitengewone verdiensten ----
jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de
algemene vergadering daartoe zijn benoemd. -----------

3. Daar waar in de statuten of reglementen voor persoons- en functienamen de
mannelijke vorm wordt gebruikt worden daarmede zowelvrouwen als mannen --------
bedoeld.

4. Daar waar ín de statuten of reglementen wordt gesproken van 'leden', worden
hieronder begrepen de in lid 1. onder a., b. en c. genoemde leden tenzíj duidelijk ------
anders is aangegeven. ---------

5. Het lidmaatschap van leden, als genoemd onder 1.a., 1.b. en 1.c., is persoonlijk en -----
mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

6. Het bestuur houdt een register bijwaarin onder andere de namen, adressen en --------
geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e- -------
mailadres van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te -

geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het ------
realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

7. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering
geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze --
verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De verplichting om de -

algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet ---
voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, ----------
waaronder de verstrekking van gegevens aan de KNGU en gegevens die aan overheden
of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een -----
wettelijke verplichting

Artikel 5
Toelating van leden
t. Toelating als clublid of jeugdclublid kan geschieden nadat een schriftelijk verzoek ------

dienaangaande bij het bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij --
niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating ------
besluiten.

2. Ereleden worden door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste
drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig benoemd.

Artikel 6
Verplichtingen van de leden
1. De leden van de vereniging zijn verplicht: --------,--

a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de --
vereniging na te leven;

b. het lidmaatschap van de KNGU en diens rechtsopvolgers te aanvaarden; -- --------
c. de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede de besluiten van de organen -

van de KNGU na te leven;



d. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging ------
en/ofde KNGU kunnen worden geschaad;

e. alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging en de -------
KNGU voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. De in lid 1. genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een
functie -welke dan ook- bekleden.

3, Behoudens de in deze statuten opgenomen verplichtingen kunnen aan de leden -------
verplichtingen worden opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het --.
bestuur of van de algemene vergadering. De verplichtingen kun ook inhouden, naast --

financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve --

van de vereniging.
4. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplíchtingen tegenover -----

derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene ledenvergaderíng het bestuur ----
daa rtoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. - - - - - - - -

5. a, Binnen één maand nadat hem een besluit, waarbijzijn rechten zijn beperktof zijn
verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid
door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen
opzichte uitsluiten.

b. Binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de ---
vereniging in een andere rechtsvorm of totfusie, kan een lid zijn lidmaatschap ----
met onmiddellijke ingang opzeggen.

c. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid --

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

6. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of --
seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal)
geweld, racistische uitlatingen en dergelijke opzettelijk of onopzettelijk, die door het ---
andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd
handelen met deze bepaling geldt als een overtreding. -------

Artikel 7
Financiële verplichtingen - contributie
1. De leden (met uitzondering van ereleden) zijn gehouden tot het betalen van een

jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. --

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage ----
betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven -

datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet -.

geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder --
recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging ------
totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die -------
periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hijverplicht te ---
voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. ---------

4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiêle verplichtingen tegenover de ---------
vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een
nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook -

het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.
Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde -------



incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging --

door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter ----
anders beslist.

Artikel8
Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van een clublid of jeugdclublid eindigt door: -------

a. overlijden;
b. opzegging door het lid; ---------
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting(royement).

2. Het lidmaatschap van een erelid eindigt door: -------
a. overlijden;
b. opzegging door het erelid;
c. ontneming van het erelidmaatschap door de algemene vergadering met een ------

meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen. ---
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden ingaande één -----

januari, één april, één juli of één oktober, met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste vier (4)weken. Zijgeschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één -----
maand voor afloop van het betreffende kwartaal in het bezit moet zijn van de
vereniging. Indien een opzegging niet tijdíg heeft plaatsgevonden, loopt het ------------
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal, tenzij het bestuur ----
anders besluitof van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap --

te laten voortduren. De ledenadministrateur is verplicht een schriftelijke opzegging ----
schriftelijk te bevestigen. - --- - -- - -- -

4. Opzeggíng van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur met ---
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Deze opzegging --

vindt plaats indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet
ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede
indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan -

het lidmaat schap worden gesteld.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid:

a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging; -----
b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
c. door de KNGU uit het clublidmaatschap van de KNGU is ontzet.
De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste, -----
onder opgave van reden(en) schriftelijk van het besluit, in kennis gesteld. Betrokkene --

is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij --
de algemene vergadering die in haar eerstvolgende vergadering beslist.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit
van de algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

6. Indien het lidmaatschap, ongeacht de reden, in de loop van een kwartaal eindigt, blijft -

toch de bijdrage voor het geheelvoor die betreffende periode door het lid ---------- --

verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap -----

noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder -

gevalopvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en/of makkelijk ---- ------
toegankelijk via andere communicatiemiddelen

Artikel9
Donateurs
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bestuur zijn geaccepteerd en die onverplicht de vereniging met een bijdrage steunen. -

2. Acceptatie als donateur kan geschieden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. --
Het bestuur beslist over de toelating. Aan de toelating verbindt het bestuur een --------
minimum bijdrage.

3. Het donateurschap eindigt door: -------
a. overlijden, dan wel ophouden te bestaan;
b. opzegging door de donateur;
c. opzegging door de vereniging.

4. Een donateur heeft het recht om de algemene ledenvergadering bijte wonen, zij ------
hebben tijdens de vergadering geen stem, maar wel het recht om het woord te voeren,

Artikel 10

Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ---------

a. contributies en inschrijfgelden van leden;
b. bijdragen van donateurs; --- --- --

c. inschrijf- en entreegelden ten behoeve van wedstrijden en evenementen; ---------
d. subsidies;
e. bijdragen van sponsors; -----------
f. schenkingen, legaten en andere baten.

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies vast, die door de verschillende -

categorieën van leden zijn verschuldigd. De algemene vergadering stelt tevens het bij -

toetreding van leden verschuldigde inschrijfgeld vast.
Artikel 11

Bestuur
1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven ---

leden. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur, besluiten het
aantal bestuursleden voor een bepaalde periode uit te breiden met ten hoogste --

twee leden.
b. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Zijworden na hun benoeming, voor zover dit nog niet het geval is, geacht lid te ---
zijn van de vereniging. -----------

2. a. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit ----
een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de ------
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer ---

leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.

b. Indien de voordracht éen kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een -

besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het -----
bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. ls geen voordracht
opgemaakt, of besluit de algemene vergadering dat ter vergadering kandidaten ---

kunnen worden gesteld, dan is de algemene vergadering vríj in de keus. -----------'
c. De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie. Het bestuur wijst zelf uit zijn

midden een secretaris en penningmeester aan. --------
De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het --------
betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
Een bestuurder defungeert door:
a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;

3.

4.



b. zijn schriftelijk bedanken; -----------
c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; --------
d. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; en ----------
e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd. -----------------

5. Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met het bestuur belast. ---
Indien sprake is van een of meer vacatures in het bestuur, vormen de overgebleven ----
bestuurders ofvormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur ook al is het --
aantal van de bestuursleden minder dan drie leden. In vacatures dient uiterlijk op de --
eerstvolgende algemene vergadering te worden voorzien.

6. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde .

door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een dergelijk -----
besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte -----
geldige stemmen Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een .

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:

- het lidmaatschap van de kascommissie; ----------
- het lidmaatschap van de continuiteitscommissie

8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de -------
continutteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de
gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen ---
met een bestuurder gelijkgesteld

Artikel 12

Bevoesdheden bestuur en vertegenwoordiging
L. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de

vereniging en de daarmee verbonden organisatie. -----------
3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval

opgenomen dat met betrekking tot betalingen het "vier ogen principe" wordt
toegepast.

4. leder bestuurslid is tegenover de vereniging 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 geheel
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en --.
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De -------
vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden. -- -- - - - - -

a. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een ander - - -.

bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te ----------
vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden, die uit de verstrekte
volmacht blijken.

b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk ------
handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden -

gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie volmacht -

is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan --
voorwaarden worden gebonden.

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 -------

6.

7.
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genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie
8, Personen aan wie opgrond van hetzijdeze statuten hetzijeen volmacht ----------------

vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan ---

nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de

betreffende rechtshandeling is besloten. --------
9. Het bestuur is bevoegd uítgaven te doen binnen de door de algemene vergadering ----

vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan tien procent .

(I0%l zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd --

voordat het bestuur tot uitgeven over kan gaan. -------
L0. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en ---------

bezwaren van registergoederen, voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen,
voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor de schuld van

een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de

algemene vergadering
Artikel 13

Organen en commissies
1. Organen van de vereniging zijn: --------

a. de algemene vergadering; ---------
b. het bestuur; -------'----
c. een continuïteitscommissie zoals bedoeld in artikel 14; ""-'--'
d. commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn ------

belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid
is toegekend

2. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke
commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en -

te ontslaan.
3. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of -

het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan ---

dat de commissie heeft ingesteld. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan --

het orgaan dat haar heeft ingesteld. - -------
De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek, als vermeld in artikel
15 leden 3 en 4. Het lídmaatschap van de kas- commissie is niet verenigbaar met het ---

lidmaatschap van het bestuur.
De kascommissie kan indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis ------

vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De ---

kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. ----

Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering. ----'
Artikel 14

Conti nuïteitscommissie
1. De algemene vergadering benoemt de leden van de continuiteitscommissie. De --------

continuiteítscommissie bestaat uit ten minste drie leden.
2. De continuiteitscommissie treedt ín de bevoegdheden van het bestuur in geval van ----

belet en/of ontstentenis van alle bestuursleden. ---------
3. De continuïteitscommissie is gehouden alle lopende zaken van de vereniging te -------'

behartigen en hiervan verslag te doen aan de algemene vergadering en dat te doen ----

wat van een bestuur mag worden verwacht.
4. ls het aantal leden van de continuïteitscommissie minder dan drie, dan blijft de --------



continuïteitscom missie bevoegd.
5. Een lid van de continuïteitscommissie treedt af volgens een door het ---------

continuïteitscommissie vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster
kan niet meebrengen dat een lid van de continuïteitscommissíe tegen zijn wil moet ----
aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een lid van de -----
continuïteitscommissie treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende -----
vergadering van de algemene vergadering na afloop van drie jaren na zijn laatste
benoeming. Een aftredend lid van de continuiteitscommissie kan tweemaalworden ----
herbenoemd. ----

6. Een lid van de continuïteitscommissie defungeert voorts door schriftelijk bedanken ----
met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Een lid van de
continuÏteitscommissie defungeert voorts doordat hij niet langer aan de vereisten -----
voldoet die gelden voor leden van de contiuïteitscommissie.

7. Leden van de continuiteitscommissie kunnen te allen tijde door de algemene -----------
vergadering worden ontslagen.

8. Lid van de continuiteitscommissie kunnen niet zijn:
a. bestuursleden;---------
b. leden van de kascommissie; -------
c. leden van een tuchtcommissie of commissie van beroep van de vereniging.

Artikel 15

Algemene vergadering
1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering -----

gehouden, hierna te noemen: "iaarverÊadering". De datum van deze vergadering is ----
bepaald in de vorige jaarvergadering. ln deze vergadering brengt het bestuur verslag --

uit over de gang van zaken in de vereniging en legt het, onder overlegging van een -----
jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en
verantwoording af van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Deze stukken - -

moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening ---
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Goedkeuring door de jaarvergadering van het verslag en de rekening en ------
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die -

uit de rekening en verantwoording blijken.
2. De agenda voor jaarvergadering omvat ten minste de volgende punten:

a. vaststelling notulen van de vorige jaarvergadering; --------
b. vaststelling van het jaarverslag;

c. verslag van de kascommissie; ----------
d. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
e. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
f. benoemingbestuursleden;
g. benoeming leden van de kascommissie; -------
h. benoeming leden van de continuïteitscommissie; ----------
i. benoeming leden overige commissies; ------------
j. ingekomen voorstellen; --------
k. vaststelling datum volgende jaarvergadering. --------

3. De jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden die -

geen deel uitmaken van het bestuur. Aftredende kascommissieleden zijn ten hoogste -

twee keer achtereen terstond herbenoembaar. De kascommissie heeft te allen tijde ---
het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te control eren. Zil is verplicht - - -

deze controle ten minste éénmaal per jaar uit te voeren en wel vóór de
jaarvergadering. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te



nodigen. De kascommissie brengt in de jaarvergaderíng verslag uit van haar ------------
bevindingen

4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te --
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en ----
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten --

met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag de verklaringen van --

de kascommissie. Goedkeuring strekt het bestuur niet tot décharge voor alle
handelingen die uit die stukken blijken. Hierover zal separaat worden besloten.

6. Overige commissies kunnen zowel door de vergadering als door het bestuur worden ---

benoemd. Zij bestaan uit een oneven aantal leden en ontvangen hun taakomschrijving
van hen, die hen opdracht hebben gegeven. De hier genoemde commissies brengen ---

schriftelijk verslag uit aan hun opdrachtgevers op een door laatstgenoemden te --------
bepalen tijd en wijze, met inachtneming van de richtlijnen die hen zijn verstrekt. -------

7. De algemene vergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht ---'
voor een goed functioneren van de vereniging. ----------

Artikel 16 - --------
Biieenroepen van de algemene vergadering
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming -

van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te
zenden mededeling

2. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de

mogelijkheid om door middelvan een elektronisch communicatiemiddel deel te
nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbijgelden. .

3. Behalve de in artíkel 15 bedoelde jaarvergadering worden algemene vergaderingen ----

gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, -

met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een -

zodanig aantal leden, als bevoegd tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de --

stemmen in de algemene ver gadering.

4. Na ontvangstvan een verzoek, als bedoeld in lid 3, is het bestuurverplichttot ----------
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier --

weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door
het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf --

tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene -----------
vergadering bijeenroept

Artikel 17

Stemrecht
1. De clubleden alsmede een wettelijke vertegenwoordiger van het jeugdclublid van de --

vereniging hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder één ---'
stem. -------

2. Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de ----------
vergadering. Het is niet mogelijk dat een stemgerechtigde, als genoemd in lid 1., een --

andere stemgerechtigde volmacht verleent tot het uitbrengen van zijn stem. -----------
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. --------
4. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen

door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan

nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde '

algemene vergadering niet wordt geboden.

5. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het ---



elektronisch communícatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

6. Het bestuur draagt er in de in lid 5, bedoelde vergaderingen voor zorg dat de -----------
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de -----
beraadslaginC, - - - - -- --- --

7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag ---
voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de --.
vergaderi ng worden uitgebracht

8. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering
een raadgevende stem.

9. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de -

uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten níet anders bepalen.
Artikel 18

Leiding en notulerine
1. De voorzitter leidt de vergaderingen, Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal eén van de

andere bestuursleden de vergadering leiden,
2. Van de op de algemene vergadering behandelde agendapunten worden door de

secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen
gehouden.

Artikel 19

Straffen
1. Het bestuur kan, bij overtreding van deze statuten en/of het huishoudelijk reglement - -

dan wel in gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van de vereniging ----
en/of het niet nakomen van enige verplichting jegens de vereniging, de navolgende - - - -

straffen opleggen:
a. berisping;
b. ontzegging van het recht om aan een of meer evenementen en/of wedstrijden - - - -

van de vereniging deel te nemen;
c. schorsing;
d. royement.

2. Met uitzonderíng van de straf van berisping kan de opgelegde straf worden -------------
gepubliceerd in het verenigingsorgaan.

3. Tegen een strafmaatregel staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van
het besluit beroep open op de algemene vergadering. Van de uitspraak van de
algemene vergadering is beroep mogelijk bijde KNGU. Het instellen van een beroep ---
heeft geen schorsende werking.

Artikel20
Statutenwiizisins
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een .

besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat -

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwíjziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering - -

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is - --------
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na ---.
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3) van --

de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is ----
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opgemaakt, Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De statuten en de daarop gebaseerde regelingen mogen geen bepalingen bevatten die

strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU,

Artikel 2L

Notariële akte, registratie
1", De wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een ------

notariële akte is opgemaakt.
2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde ------

statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen het gebied --

waar de vereniging haar zetel heeft. ------
Artikel 22

Beperkins tot wiizising
Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere - -

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. .

Artikel 23

Ontbinding en vereffening
1,. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. -

Het bepaalde in de leden L en 2 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een - -

meerderheid van ten minste twee/derde (2/3lvan de uitgebrachte stemmen, in een --'

vergadering in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3lvan de leden ------
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. ----- ----
ls niet twee/derde (2/3J van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt - -

binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, ------
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ----

ongeacht het aantal tegenwoordig of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,

mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3lvan de uitgebrachte -------

stemmen.
2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt '

de vereffening door het bestuur
3. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan een instelling met een soortgelijk doelals --

dat van de vereniging of een instelling welke uitsluitend een maatschappelijk belang ---

beoogt.
4. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo. -----
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van --

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 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
"in liquidatie". ----------

Artikel 24

Huishoudeliik reglement
1. De algemene vergaderíng kan door middelvan een huishoudelijk reglement nadere ---'

regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies
en inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van

uitoefening van het stemrecht en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de -------
regeling haar gewenst voorkomt, bijvoorbeeld het beheer en gebruik van het gebouw -

van de vereniging.
2. Een wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door een besluit van de -

algemene vergadering. Deze wijziging kan worden voorgesteld door het bestuur of ----
door middel van een schriftelijk verzoek door ten minste een/tiende gedeelte van het -



aantal stemgerechtigde leden van de vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in -----.

strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de -

wet of de statuten wordt toegestaan.
Artikel 25

Slotbepaline
L. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website -

van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze. -- ---
2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving - - - -

wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid -----
voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om --
zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.

3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op -

de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats
van de vereniging.

4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere
personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt -----
verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch ---------
communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n)voldoende ---
kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in -

notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun
stemrecht uitoefenen door middelvan het hiervoor bedoelde elektronische ------------
communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische -------
communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter --------
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. -----------

5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg -

vatbaar is, beslist het bestuur
Slot ---------

De comparante is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, is verleden te Buren op de datum i

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte
comparante heeft deze verklaard van de inhoud
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezi

het hoofd van deze akte vermeld. ----- -

n een toelichting daarop aan de
n deze akte te hebben kennis genomen, .

geen prijs te stellen. Vervolgens is deze -

comparante en mij, notaris, ondertekend.akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door

(Volgt ondertekening)
ITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

-\

)


