SCHOBER BRAKEL & JOURNÉE
Prins Hendrikplein 21
Postbus 325, 9640 AH Veendam

• notarissen •
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Heden, vijf april negentienhonderd vier en negentig,

------

verscheen voor mij, Mr Paul Brakel, notaris ter standplaats
de gemeente Veendam: --------------------------------------
de heer Frederik Eernardus Krenning, projectmanager, wonende
te 9642 JH Veendam, Delf 99, geboren op zes januari -------
negentienhonderd vier en veertig te Utrecht, gehuwd, ------
ten deze handelende: --------------------------------------
a. in zijn hoedanigheid van bestuurslid van het bestuur van
de te Veendam gevestigde vereniging: W.S.V. de Veenploeters,
adres: Delf 99, 9642 JH Veendam, --------------------------
hierna ook te noemen: de vereniging; ----------------------
b. in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer Hiwe Groenewolt, stedenbouwkundige, wonende te -9643 JS Wildervank, Postkade 32, geboren op vijf maart ----
negentienhonderd vier en veertig te Wageningen, gehuwd; ---2. de heer Henk Kreft, PTT-beambte, wonende te 9642 JJ ----
Veendam, Delf 57, geboren op tien januari negentienhonderd negen en dertig te Rotterdam, gehuwd; ---------------------3. de heer Jan Dirk Timmer, docent, wonende te 9642 BX ----
Veendam, Sont 5, geboren op zes september negentienhonderd twee en veertig te Cuxhafen, gehuwd; ----------------------4. de heer Aaldrik Pot, verkoopvoorlichter, wonende te 9645
LA Veendam, Beneden Dwarsdiep 19, geboren op zestien ------
augustus negentienhonderd negen en vijftig te Veendam, ----gehuwd; ---------------------------------------------------die bij het verstrekken van deze volmacht handelden in hun hoedanigheid van bestuurslid van voormeld bestuur ---------
en tezamen met de komparant vormende het gehele bestuur van
de vereniging en als zodanig de vereniging ----------------
overeenkomstig de bepalingen der wet rechtsgeldig ----------
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vertegenwoordigende. --------------------------------------
De komparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----------
De vereniging is opgericht op zeven en twintig september --
negentienhonderd negentig. --------------------------------
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar
vergadering gehouden op vier en twintig april -------------
negentienhonderd één en negentig en zeven en twintig april negentienhonderd drie en negentig met de vereiste ---------
meerderheid van stemmen besloten tot vaststelling van de
statuten van de vereniging conform een daartoe opgesteld --
ontwerp en deze statuten in zijn geheel op te nemen in een notariële akte. Voormelde vergaderingen zijn bijeengeroepen
conform de wettelijke bepalingen; -------------------------
de desbetreffende notulen zijn aan deze akte gehecht. -----
De komparant, handelend als gemeld, verklaarde ter --------
uitvoering van voormeld besluit dat de statuten van de ----
vereniging voortaan luiden als volgt:

----------------------

--------------------- Naam en zetel --------------------------------------------- Artikel 1. -------------------------1. De vereniging draagt de naam: W.S.V. "Langebosch". -----2. Zij is gevestigd te Veendam. ---------------------------
------------------- Duur en b oekjaar -------------------------------------------- Artikel 2. -------------------------1. De vereniging werd opgericht op zevenentwintig september
negentienhonderd negentig te Veendam en is aangegaan voor -
onbepaalde tijd. ------------------------------------------2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot
en met één en dertig december. ----------------------------------------------------- Doel --------------------------------------------------Artikel 3.
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De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het
bevorderen van de watersport en alles wat daarmee samenhangt
in de ruimste zin des woords. -----------------------------
------------- Geschillen/Aansprakelijkheid -------------------------------------- Artikel 4. -------------------------1. De vereniging is bevoegd tot het verkrijgen van --------
gezamenlijke uitspraken over geschillen inzake alle -------
rechtstreekse en zijdelingse belangen de vereniging -------
aangaande en het voeren van alle daartoe geëigende --------
procedures in de ruimste zin als eiser of verweerder. -----2. De verenigingen/of het bestuur zijn ten opzichte van de
leden niet aansprakelijk -voorzover zulks niet wordt ------
uitgesloten door de wet- voor enige schade aan boten, -----
opvarenden en goederen, welke direct of indirect in verband
met deelneming aan activiteiten van de vereniging zouden --kunnen ontstaan. ------------------------------------------
---------------------- Artikel 5. -------------------------De afdelingen binnen de vereniging kunnen zich afzonderlijk
bij een landelijk overkoepelende organisatie aansluiten. ----------------------- Lidmaatschap ---------------------------------------------- Artikel 6. -------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen
die de achttien jarige leeftijd hebben bereikt. -----------2. Ereleden zijn zij die op voordracht van het hoofdbestuur
of de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun --------
verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft

- ----

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. ------------------3. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de ----
vereniging deelnemen, doch nog niet de achttien jarige -----
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leeftijd hebben bereikt. ----------------------------------4. Een juniorlid wordt zonder formaliteiten lid bij het ---
bereiken van de achttien jarige leeftijd. ---------------- -5. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene
vergadering vast te stellen minimum bijdrage. ------------6. Ereleden, juniorleden en donateurs hebben geen andere
rechten en verplichtingen dan die welke hun of krachtens de
statuten en huishoudelijk reglement zijn toegekend en -----opgelegd. -------------------------------------------------7. Het hoofdbes uur höudt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. --------------------------------------Artikel 7. -------------------------1. Het hoofdbestuur beslist omtrent de toelating van leden,
juniorleden en donateurs. ---------------------------------2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering -alsnog tot toelating besluiten. -------------------------------------------------- Donateu
rs

--------------------------

---------------------- Artikel 8. -------------------------1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs. --------2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door -
het hoofdbestuur als zodanig zijn toegelaten en die zich --
jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een op de ---
ledenvergadering vastgestelde bijdrage te storten. --------3. Donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering zonder stemrecht. ------------------------------------------------4. Donateurs ontvangen een eventueel verenigingsblad. -----5. De rechten en verplichtingen van de donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging
worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door
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de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar
voor het geheel verschuldigd blijft. ----------------------6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het ------hoofdbestuur. --------------------------------------------------------------- Einde lidmaatschap ------------------------------------------- Artikel 9. -------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ------------------------------a. door overlijden van het lid; ---------------------------b. door opzegging door het lid; ---------------------------c. door opzegging door het hoofdbestuur namens de ---------vereniging; -----------------------------------------------d. door ontzetting (royement). ----------------------------2.a. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door -
het lid dient te geschieden voor één december van het -----
lopende boekjaar, waarbij het lidmaatschap wordt beëindigd per een januari van het jaar daarop volgend. --------------
b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet -
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip
volgende op de datum waartegen was opgezegd. --------------3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging ----
geschied voor één december van het lopende boekjaar waneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn ----
aangemaand, op de eerste november niet ten volle aan Z1Jn -
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft ------
voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen
aan de vereisten van het lidmaatschap voor zover deze door deze statuten worden gesteld. De opzegging door het -------
hoofdbestuur kan onmiddellijke beëindiging van het --------
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te --
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laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk
met opgave van de reden(en). ------------------------------4.a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden ----
uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, --
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de -
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

----------------

b. Ontzetting geschiedt door het hoofdbestuur. De betrokkene
wordt ten spoedigste door middel van een aangetekend

------

schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld. --------------------------------------------------c. De betrokkene staat binnen één maand na ontvangst van äe
kennisgeving van het besluit beroep op de algemene --------
ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en -----
hangende het beroep is het lid geschorst. ---------------------------------------- Schorsing ----------------------------------------------- Artikel 10. ------------------------1. In de gevallen waarin het hoofdbestuur niet voldoende
termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten, kan het
hoofdbestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden. ---------------------------------------------2. Schorsing geschiedt door het hoofdbestuur. De betrokkene
wordt ten spoedigste door middel van een aangetekend

------

schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld. --------------------------------------------------3. De betrokkene staat binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep op de algemene --------
ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en -----
hangende het beroep is het lid geschorst. -----------------
--------------- Rechten en verplichtingen --------------------------------------- Artikel 11. -------------------------
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1. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. ----------------------------2. De leden hebben het recht om van de faciliteiten en ----
eigendommen van de vereniging gebruik te maken en deel te
nemen aan door de vereniging te organiseren activiteiten.
Dit dient wel te geschieden overeenkomstig de reglementen,
besluiten en/of aanwijzingen en onder eventuele voorwaarden
door het hoofdbestuur vast te stellen. --------------------3. De door de leden verschuldigde contributies worden door de algemene vergadering vastgesteld. Tevens kan de algemene
vergadering besluiten dat bij toelating als lid een door --
haar vast te stellen entreegeld wordt verschuldigd.

-------

----------------- Algemene vergadering ------------------------------------------ Artikel 12. ------------------------1. Jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na afloop van het -
boekjaar een algemene vergadering

(jaarvergadering) worden -

gehouden. -------------------------------------------------2. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de ----volgende punten: ------------------------------------------a. de bespreking van de notulen van de vorige vergadering; b. jaarverslag door het hoofdbestuur over het afgelopen ---boekjaar; -------------------------------------------------c. rekening en verantwoording door het hoofdbestuur over het
bestuur, zoals dat in het afgelopen boekjaar is gevoerd; een
afschrift van de rekening en verantwoording en de begroting
ligt ter inzage voor de leden op een nader aan te duiden --plaats; ---------------------------------------------------d. verslag van de bevindingen van de kascommissie; --------e. benoeming kascommissie; --------------------------------f. de door de statuten voorgeschreven verkiezing van -------
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hoofdbestuursleden volgens artikel 18; --------------------
g. vaststelling van de contributies voor het nieuwe -------boekjaar; -------------------------------------------------h. vaststelling van de begroting; -------------------------i. rondvraag. ---------------------------------------------3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden wanneer in·
geval van schorsing of ontzetting door het betrokken lid --
beroep wordt aangetekend of zo dikwijls als het hoofdbestuur
dit wenselijk acht. ---------------------------------------4.a. Het hoofdbestuur is op schriftelijk verzoek van ------
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het -
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een --
termijn van niet langer dan vier weken. -------------------
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid. ------------------------------------------------------S.a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door -het hoofdbestuur, met inachtneming van een termijn van ----
tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend. --------------------------
b. De bijeenroeping geschiedt in het verenigingsblad of door
middel van een aan alle leden toe te zenden schriftelijke -
kennisgeving aan adressen zoals deze bekend zijn uit de ---
ledenadministratie, zulks onder gelijktijdige

vermelding van

de agenda. ---------------------------------------------------- Toegang en besluitvorming algemene vergadering ----------------------------- Artikel 13. ------------------------1.a. Toegang tot de algemene vergadering hebben ereleden, --
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leden, juniorleden en donateurs. --------------------------
b. Het hoofdbestuur kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. bedoelde personen. ------------------------2. Alle leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek hebben één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. ----3.a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden ----
besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte

-

geldige stemmen. ------------------------------------------
b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de
uitgebrachte geldige stemmen. -----------------------------
c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte ---
stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de ------voorzitter: -----------------------------------------------1. blanco zijn; -------------------------------------------2. zijn ondertekend; --------------------------------------3. onleesbaar zijn; ---------------------------------------4. een persoon of een zaak niet duidelijk aanwijzen; ------5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is -gesteld; --------------------------------------------------6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam -------bevatten; -------------------------------------------------7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de -----persoon of de zaak die is bedoeld. ------------------------4.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorziiter zonder --------
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen
bepaalt of toelaat. ---------------------------------------
b. Over ieder voorstel of iedere vacature wordt afzonderlijk
besloten. --------------------------------------------------
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5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de ----
personen, die het grootste en het op één na grootste aantal
der uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij
of zij gekozen, die bij die tweede steming de meerderheid -
der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het
lot. ------------------------------------------------------6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de -
verkiezing van een persoon betreft, is het voorstel -------verworpen. ------------------------------------------------7.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken --oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. -------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd --voorstel. -------------------------------------------------b. Wordt echter ter vergadering na het uitspreken van het -
onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
ter vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rchtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming. ---------------------------------8. Een voorstel dat verworpen is, kan in hetzelfde boekjaar
niet meer in en ledenvergadering aan de orde worden gesteld,
tenzij de omstandigheden zich hebben gewijzigd, zulks ter -
beoordeling van het hoofdbestuur. ----------------------------------------------- Artikel 14. -------------------------
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1. Het besluit van een algemene vergadering is slechts ----
geldig, als tenminste één/derde deel van de stemgerechtigde
leden aanwezig is. ----------------------------------------2. Voor statutenwijziging, ontbinding en vereffening is in deze statuten een afwijkende regeling opgenomen.

-----------

---------------------- Artike l 15. -----------------------Wanneer een algemene vergadering geen besluit kan nemen, --
omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt
binnen vier weken deze vergadering opnieuw belegd. Voor het
nemen van besluiten behoeft dan niet aan artikel 14 lid 1 te
worden voldaan, zodat alsdan ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, ------
behoudens het bepaalde in artikel 27 en 28. ---------------
----------- Bevoegdheden algemene vergadering ----------------------------------- Artikel 16. ------------------------Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle ---
bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het hoofdbestuur of andere organen zijn opgedragen. ---
------ Leiding en inrichting algemene vergadering ------------------------------- Ar tikel 17. ------------------------1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het hoofdbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter ---
treedt een ander door het hoofdbestuur aan te wijzen ------
bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene -
vergadering daarin zelf. ----------------------------------2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het hoofdbestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden na behandeling in het hoofdbestuur in een eventueel clubblad gepubliceerd -
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of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht en ----
worden in de eerstvolgende algemene vergadering ter -------
vaststelling voorgelegd. ------------------------------------------------------- Hoofdbestuur
---------------------- Artikel 18.
1. a. Het hoofdbestuur bestaat uit ten minste vijf personen,
·
die door de algemene vergadering uit de leden wordt gekozen.
b. Het aantal hoofdbestuursleden wordt met inachtneming van
het gestelde onder a. door de algemene vergadering --------vastgesteld. ----------------------------------------------c. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in ----
functie gekozen. Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een
vice voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het hoofdbestuur kan voor alle functionarissen een --------
plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid kan meer dan één
functie bekleden. -----------------------------------------
d. De voorzitter, de vice voorzitter, de secretaris en de -penningmeester vormen het dagelijks bestuur. --------------2. a. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing
af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

------
-------

b. Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden is het
hoofdbestuur gerechtigd, vooruitlopend op goedkeuring van de
eerstkomende algemene vergadering, een verkiesbaar lid aan te trekken om in de vacature te voorzien. --------------- --3. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het hoofdbestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is
een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de ---
uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen
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drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, --
eindigt door verloop van die termijn. ---------------------
------------------- Afdelings bestuur ------------------------------------------- Artikel 19. ------------------------1. Indien er één of meer afdelingen zijn opgericht wordt een
afdelings bestuur op analoge wijze georganiseerd

en gekozen .

als het hoofdbestuur. -------------------------------------2. De bevoegdheden van een afdelings bestuur worden in het huishoudelijk reglement geregeld. ---------------------------------------------- Bestuurstaak
---------------------- Artikel 20.
1. Behoudens de beperkingen bij of krachtens de statuten --
bepaald is het hoofdbestuur belast met het besturen van de vereniging en het beheer van de eigendommen van de --------vereniging. -----------------------------------------------2. Indien het aantal hoofdbestuursleden beneden vijf is
gedaald, blijft het hoofdbestuur bevoegd. Het is echter ---
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de -
orde komt, tot een minimum van vijf leden. ----------------3. Op voordracht van het bestuur kunnen zonodig, met ------
goedkeuring van de ledenvergadering, commissies worden ----
vastgesteld, die met een bepaalde taak worden belast. De
hoofdbestuursleden hebben toegang tot alle vergaderingen van
alle commissies en afdelingsbesturen.

---------------------

------------------ Bestuursbevoegdheid ------------------------------------------ Artikel 21. ----------------------- -1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ---
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tof
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
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sluiten 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. ----------------------------
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen ---derden beroep worden gedaan. -----------------------------2. Het hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ---algemene vergadering voor besluiten tot: ------------------
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twee duizend -------
vijfhonderd gulden

(f. 2.500,00) te boven gaande, ---------

onverminderd het hierna onder II bepaalde; ----------------
II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken; -----------
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging
een bankkrediet wordt verleend; ---------------------------
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het --------
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen; ------------------------------e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen -
van conservatoire maatregelen en van het nemen van die ----
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; --------
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

-----

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen ---
derden geen beroep worden gedaan. -------------------------
------------------ Bestuursvergadering ------------------------------------------ Artikel 22. ------------------------1. De voorzitter kan besluiten dat leden toegang hebben tot
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de bestuursvergaderingen. ---------------------------------2. Tenzij een bestuur anders bepaalt, vergadert een bestuur
wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit ----verlangen.
3. Een bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van ---------
besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze ------
besluitvorming deelnemen. ---------------------------------4. Een bestuursvergadering is geldig, wanneer tenminste vijf
bestuursleden aanwezig zijn. Indien het aantal bestuursleden
beneden vijf is gedaald, is voor een geldige --------------
bestuursvergadering de aanwezigheid van alle zittende

-----

bestuursleden vereist. ------------------------------------5. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als -
bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de ---
uitgebrachte geldige stemmen. -----------------------------
b. Blanco stemmen zijn ongeldig. --------------------------6. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een
bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van -
een ander bestuurslid. ------------------------------------7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de -
secretaris of door een door het bestuur aangewezen notulist
notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering
door het bestuur worden vastgesteld. ----------------------
------------------ Vertegenwoordiging ------------------------------------------- Artikel 23. ------------------------1. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd
door: ------------------------------------------------------ hetzij het hoofdbestuur; --------------------------------- hetzij de voorzitter tezamen met de vice-voorzitter; -----
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- hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris of -------penningmeester. --------------------------------------------------------- Rekening en verantwoording --------------------------------------- Artikel 24. ------------------------1. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand -
van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit .
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend. ---------------------------------------------------2. Het hoofdbestuur brengt, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering, binnen vier maanden na
afloop van het boekjaar op de algemene vergadering zijn ---
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige --
bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het ----
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan,
na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en ------
verantwoording in rechte van het hoofdbestuur vorderen. ---3.a. De algemene vergadering kiest uit haar midden een ----
kascommissie, bestaande uit twee leden en een -------------
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van een -bestuur. --------------------------------------------------b. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden -----gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op
te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal -herkiesbaar. ----------------------------------------------c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het hoofdbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. -------------------------4. Degenen die de rekening en verantwoording van het ------
hoofdbestuur onderzoeken, kunnen zich zonodig voor de -----
rekening van de vereniging door een deskundige laten -------
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bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar -
desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en -----
bescheiden van de vereniging te geven. --------------------5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door .
verkiezing van een andere commissie. ----------------------6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het -------
jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het ---
hoofdbestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover
die uit de jaarstukken blijken. ---------------------------7. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld
in de leden 1, 2, en 3, tien jaar lang te bewaren. --------
---------------- Huishoudelijk reglement ---------------------------------------- Artikel 25. ------------------------1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. ---2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement
behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte

---

stemmen op de algemene vergadering. -----------------------3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen--
bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de ----
bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijkingen
door de wet of de statuten worden toegestaan.

-------------

--------------------- Geldmiddelen ---------------------------------------------- Artikel 26. ------------------------1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ---------a. contributies van de leden; -----------------------------b. donaties van donateurs; ---------------------------------
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c. ontvangsten uit evenementen en andere activiteiten; ----d. andere inkomsten. --------------------------------------2.a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van -
contributie, die door de algemene vergadering zal worden --
vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie of afdracht --betalen. --------------------------------------------------b. Bij opzegging in de loop van het boekjaar blijft de ----contributie voor het gehele jaar verschuldigd. ------------3. Het hoofdbestuur kan aan personen vrijstelling tot het -
betalen van contributie of afdrachten verlenen.

-----------

------------------- Statutenwijziging -------------------------------------------Artikel 27. ------------------------1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een ---
besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen
met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld. ---------------------------------------2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter --
behandeling van een statutenwijziging hebben gedaan, moeten
tenminste veertien dagen voor 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. Bovendien wordt de
voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de
vergadering schriftelijk medegedeeld en/of een afschrift
hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking ------gesteld. --------------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste ---
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een -----
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vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden ------
aanwezig is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig -
is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering

-

bijeen geroepen en gehouden waarin over het voorstel

zoals -

dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,

------

ongeacht het aantal aanwezig leden, een besluit kan worden
genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de uitgebrachte geldige stemmen. ----------------------4.a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. -
Van dit tijdstip wordt schriftelijk mededeling gedaan. ----
b. Ieder hoofdbestuurslid is afzonderlijk tot het doen ----
verlijden van deze akte bevoegd. --------------------------
--------------- Ontbinding en vereffening --------------------------------------- Artikel 28. ------------------------1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend
besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in
een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden -aanwezig is. ----------------------------------------------- .
2. Het bepaalde in lid 3 van artikel 27 is van ------------
overeenkomstige toepassing. -------------------------------3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het ----hoofbestuur. ----------------------------------------------4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen
die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar
aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel. --------
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5. Na 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 29. ------------------------In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist
het hoofdbestuur. --------------------------------------------------------------- Volmacht ---------------------------Van de gemelde volmacht blijkt uit één onderhandse akte, die
aan deze akte zal worden vastgehecht. ---------------------
Van het bestaan van die volmacht is mij, notaris, genoegzaam
gebleken. -------------------------------------------------De komparant is mij notaris bekend. -----------------------
Waarvan akte in minuut is verleden te Veendam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. --------------------------
Na zakelijk opgave van de inhoud van deze akte aan de -----
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud -----
van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige ----
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----------------
Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte ---------
voorlezing, door de komparant ondertekend en onmiddellijk -
daarna door mij, notaris.
Ondertekening volgt.

Voor afschrift:

