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ONTWERP
d.d. 7 juli 2022

Doss.2022R32041WR
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, tweeduizend twee en twintig verschenen voor mij mr. Werner Richard Johan
Rensen, notaris gevestigd te Aalten:
1.
2.
handelend als bestuurders van de vereniging: Dinxperlo Omnisport, gevestigd te
Dinxperlo gemeente Aalten, feitelijk gevestigd Lage Heurnseweg 74, 7095 AV De
Heurne, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder
nummer 74338730, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ en als zodanig bevoegd op grond
van artikel 12 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte
vast te leggen.
De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op twintig maart
tweeduizendnegentien verleden voor notaris mr. P.R. Moerland, notaris in de
gemeente Aalten.
2. De statuten van de Vereniging zijn daarna niet gewijzigd.
3. Op * tweeduizendtweeëntwintig heeft de algemene vergadering van de Vereniging
besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
4. De verschenen personen zijn door de algemene vergadering gemachtigd deze
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
*5. * heeft *goedkeuring verleend voor de wijziging van de statuten. Het stuk waaruit
dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke
ingang als volgt:
STATUTEN
Naam en Zetel
ARTIKEL 1:
De vereniging draagt de naam: Dinxperlo Omnisport, bij afkorting genaamd: DIOS.

blad 2

Zij is gevestigd te Dinxperlo gemeente Aalten.
Doel
ARTIKEL 2:
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en het doen bevorderen van
sportbeoefening in al haar verschijningsvormen.
2. De navolgende takken van sport zijn in de vereniging vertegenwoordigd:
- badminton;
- dynamic tennis;
- gymnastiek;
- volleybal.
3. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, kunnen andere takken van sport
onder het verenigingsverband begrepen worden.
4. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
a. gelegenheid te geven tot het beoefenen van de takken van sport die onder het
verenigingsverband vallen.
b. het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en andere activiteiten;
c. het onderhouden van contacten met andere sportverenigingen.
Duur
ARTIKEL 3:
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.
Lidmaatschap
ARTIKEL 4:
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden en ereleden.
2. Gewone leden zijn zij, die zich als zodanig hebben opgegeven bij het bestuur en door
het bestuur zijn toegelaten, een en ander onverminderd het in artikel 5, leden 2 en 3,
bepaalde.
Een minderjarige wordt opgegeven door diens wettelijk vertegenwoordiger.
Voorts zijn gewone leden zij, die als jeugdlid van de vereniging zijn ingeschreven
zodra zij de leeftijd van zestien (16) jaar bereiken.
3. Jeugdleden zijn zij, die op één juli de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben
bereikt en door de wettelijk vertegenwoordiger zijn opgegeven bij het bestuur en
door het bestuur zijn toegelaten, een en ander onverminderd het in artikel 5, leden 2
en 3, bepaalde.
4. Ereleden zijn zij, die als zodanig op voorstel van het bestuur wegens hun
buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering zijn
benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van
contributie; voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als gewone
leden.
ARTIKEL 5:
1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden en de jeugdleden.
2. Weigert het bestuur de toelating als in lid 1 bedoeld, dan is hiertegen beroep
mogelijk in de eerstvolgende algemene vergadering.
3. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor in lid 2 genoemde
mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen van de datum van de eerstvolgende algemene vergadering.
ARTIKEL 6:

blad 3

De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van de leden in een daartoe op te maken
register.
ARTIKEL 7:
Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om
door erfopvolging te worden verkregen.
ARTIKEL 8:
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met een
opzegtermijn van één maand. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan
het bestuur. Alsdan eindigt het lidmaatschap met ingang van de eerste van de volle
kalendermaand na afloop van laatstgemelde termijn. De secretaris is verplicht de
ontvangst van voormelde kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan met onmiddellijke ingang
plaatsvinden:
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing;
b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door het bestuur
met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien het lid, na daartoe
tenminste twee maal schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts indien het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap
gesteld, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave
van de redenen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur,
dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de redenen, in
kennis dient te stellen. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene
vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of
oorzaak ook, eindigt, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.
7. De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzegging van het
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie
wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op
bladzijde één, twee of drie van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt
van deze communicatiemiddelen.
Donateurs
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ARTIKEL 9:
Donateurs zijn zij, die zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur en zich jegens
de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het
minimumbedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Ter gelegenheid van de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse bijdrage worden
medegedeeld.
Geldmiddelen
ARTIKEL 10:
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden
en de jeugdleden, de jaarlijkse bijdragen van de donateurs, erfstellingen, legaten,
schenkingen en andere toevallige baten.
2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De hoogte van de contributie kan per leeftijdscategorie verschillend worden
vastgesteld.
De hoogte van de contributie kan naar rato van (soort) gebruik van faciliteiten van de
vereniging verschillend worden vastgesteld.
3. Indien voor een lid contributie aan een bond dient te worden afgedragen is de
betreffende contributie naast de in lid 2 bedoelde contributie verschuldigd.
Bestuur
ARTIKEL 11:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) meerderjarige personen, die uit hun midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in
de vacatures kan voorzien.
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering al dan niet uit de
leden der vereniging.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid
vereist van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.
Gedurende de tijd dat een bestuurslid is geschorst is hij ontheven van zijn taken.
4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.
6. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden vijf (5) blijven de overblijvende
bestuurders bevoegd. Zij dienen ervoor zorg te dragen dat een vacature zo spoedig
mogelijk wordt vervuld.
7. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of
is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering
daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur
door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een bestuurder
kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan
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besluiten dat een andere periode van toepassing is.
Bestuur: einde functie, schorsing
ARTIKEL 12
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
- door aftreden van een bestuurslid;
- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
- door overlijden van een bestuurslid;
- door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn
gehele vermogen;
- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling
in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;
een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst.
Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene
vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de
schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
ARTIKEL 13
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping
en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het
aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen
onderwerpen (agenda).
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt,
kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs
elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden
kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich
in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde
volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
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Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen
door de algemene vergadering.
Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering
ARTIKEL 14
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering
over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken
van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon.
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van
de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle
bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg
gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ARTIKEL 15:
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Bovendien vertegenwoordigen twee gezamenlijk handelende bestuursleden de
vereniging in en buiten rechte.
Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
3. Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor:
a. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het aangaan van geldleningen;
d. het huren of verhuren van registergoederen;
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e.

handelingen waarvan het bedrag of de waarde een door de algemene
vergadering te bepalen hoogte te boven gaat.
4. Op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 3 sub a. en b. gemelde
handelingen kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
5. De ingevolge de in lid 3 sub a. en b. vereiste machtiging geldt mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de aldaar
omschreven handelingen.
Financieel beheer
Artikel 16:
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te
stellen.
3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden
gemaakt.
Algemene vergaderingen
ARTIKEL 17:
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar dient een algemene vergadering te
worden gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze algemene vergadering zijn
jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid en de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan
de vergadering over te leggen.
2. Het bestuur is verplicht ter algemene vergadering alle door de vergadering gewenste
inlichtingen te verschaffen.
3. In de algemene vergadering dient ieder jaar een commissie te worden benoemd van
twee (2) leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de
rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Desverlangd kan deze commissie zich
door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en inzage van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de
vereniging te geven.
ARTIKEL 18:
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een aan alle stemgerechtigden te zenden schriftelijke mededeling.
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2.

Behalve de in artikel 17 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen
onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van het aantal stemmen van
alle stemgerechtigden der vereniging.
3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot 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, zullen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergaderingen bijeenroept.
ARTIKEL 19:
1. Alle leden -zowel de gewone leden, als de jeugdleden en de ereleden- alsmede de
wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdleden hebben toegang tot de algemene
vergaderingen.
De gewone leden en de ereleden hebben daar ieder één stem; per jeugdlid hebben de
wettelijk vertegenwoordigers één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem
door een schriftelijk daartoe gemachtigd andere stemgerechtigde te doen uitbrengen,
welke laatstbedoelde op deze wijze echter niet meer dan twee andere
stemgerechtigden mag vertegenwoordigen.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing
wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Indien meer dan één wettelijk vertegenwoordiger van een jeugdlid op een algemene
vergadering aanwezig is, dient vóór aanvang van de vergadering aan het bestuur te
worden meegedeeld welke wettelijk vertegenwoordiger ter vergadering het
stemrecht zal uitoefenen.
2. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of
geregistreerde partner of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn
betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter van de vergadering.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van
stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die bij de eerste
stemming het grootste aantal der stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die
bij die tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien
bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen in dit artikel worden verstaan uitgebrachte geldige stemmen, als
hoedanig niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van het stemmend lid
ondertekende stemmen.
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ARTIKEL 20:
1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der
andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door
de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
Statutenwijziging
ARTIKEL 21:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben 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 tenminste veertien (14) dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen vóór de dag
der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
ARTIKEL 22:
Het in artikel 21 bepaalde is niet van toepassing, indien ter vergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt genomen.
ARTIKEL 23:
1. Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft, treedt de statutenwijziging
niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging(en) en de
gewijzigde statuten neder te leggen bij de Kamer van Koophandel.
ARTIKEL 24:
Voor zover daarvan in artikel 26 niet uitdrukkelijk is afgeweken, is het in de artikelen 21
en 22 bepaalde van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
ARTIKEL 25:
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke
beperking.
Ontbinding en vereffening
ARTIKEL 26:
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene
vergadering tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigden
van de vereniging zich daarvóór verklaart.
2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende,
tenminste acht dagen na de eerste te houden, algemene vergadering, met een
meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging
te ontbinden.
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4.

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering
te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging zullen
overeenstemmen.
6. 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 zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen
die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".
Huishoudelijk reglement
ARTIKEL 27:
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft,
voor zover nodig, een nadere regeling over alle onderwerpen waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die
afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Relatie met bonden
ARTIKEL 28:
1. Indien de vereniging als zodanig lid is van, dan wel leden van de vereniging tevens
lid zijn van een (landelijke of regionale) sportorganisatie, waaronder een in de
vereniging beoefende tak van sport valt, is de vereniging bevoegd om namens de tot
de vereniging toegetreden, casu quo toetredende leden een verzoek tot toelating bij
de betreffende sportorganisatie in te dienen.
Tevens is de vereniging bevoegd bij het ophouden van het lidmaatschap tot het
afmelden bij de betreffende sportorganisatie.
De vereniging draagt voor aan- en afmelding zorg conform de voorschriften van de
betreffende sportorganisatie.
2. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en
besluiten van de (landelijke of regionale) sportorganisatie waarvoor zij als lid zijn
aangemeld.
3. De vereniging is bevoegd om aan de betreffende sportorganisaties alle gevraagde
inlichtingen omtrent de in dit artikel bedoelde leden te verstrekken en ook overigens
de belangen van bedoelde leden bij de betreffende sportorganisaties te behartigen.
BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering;
*- *goedkeurend besluit;
SLOT
Terzake van de uitvoering van deze akte, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats
gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Aalten op de datum als in het hoofd van
deze akte vermeld.
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Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen middels een
tijdige toezending van een conceptakte en een toelichting daarop te hebben verkregen, de
inhoud en de gevolgen van hun rechtshandelingen te hebben begrepen, geen
toevoegingen of andere informatie betreffende het vorenstaande meer te wensen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.

