
STATUTENvandeHELDERSEZAALVOETBALORGANISATIE

ArtikelI. NaamenZetel

"'-"' Deverenigingis genaamd.HelderseZaalvoetbalOrganisatie.(HZVO)enwerdopgerichtop21juli 1964.
Zij heefthaarzetelte DenHelder.Deverenigingbezitvolledigerechtsbevoegdheid.Deverenigingis ingeschrevenin het
verenigingsregister,datgehoudenwordt bij deKamervanKoophandelenFabriekente Alkmaar.

Artikel 2.Duur.

1.Deverenigingis aangegaanvooronbepaaldetijd.
2.Hetverenigings(boek)jaarlooptvan1juli t/m 30juni.

Artikel3.Doel

Deverenigingsteltzichten doeldebeoefeningvanhetzaalvoetbalspelte bevorderen.Zij trachtdit doelte bereikenlangs
wettigewegenwel door:

1.Zonodighet uitschrijven,regelenenbevorderenvanzaalvoetbalwedstrijden;
2.Hetverlenenvanmedewerkingaanhendiehetzaalvoetbalspelbeoefenen;
3.Hetuitgevenvangeschriften; .
4.Alleanderehaartendienstestaandemiddelen,welkeaanhetdoelbevorderlijkkunnenzijn.

'-.-/,rtikel 4. Leden.

1.Ledender HelderseZaalvoetbalOrganisatiezijn,

a.verenigingenvanpersonen,diezichuitsluitenddanwel medeten doelstellenhetzaalvoetbalspelte beoefenenendieals
zodanigdoorhetbestuurzijntoegelaten;b.natuurlijkepersonen,diealszodanigdoorhetbestuurzijntoegelaten.

2.Verenigingenvanpersonenof natuurlijkepersonen,welkehet lidmaatschapvandeHelderseZaalvoetbalOrganisatie
wensente verkrijgen,moetendaartoeeenschriftelijkverzoekindienenbij hetbestuur.

3.lngevalvanniet-toelatingdoorhetbestuur,kanopverzoekvanbetrokkenverenigingvanpersonenof betrokkennatuurlijke
persoon,alsnogdoordeeerstvolgendealgemenevergaderingtot toelatingwordenbesloten.

4.BestuursledenvandeHelderseZaalvoetbalOrganisatiezijnals natuurlijkpersoondaarvanlid.

Artikel 5.Verplichtingen

~

Deledenzijnverplicht:
a.DeStatutenenReglementenderHZVO,alsmededebesluitenvanhetbestuur,dealgemenevergaderingof eenander

orgaanderHZVOnate leven;
b.debelangenderHZVOendezaalvoetbalsportinhetalgemeenniette schaden;
c. hetbestuurallegewensteinlichtingenenopgaven,zohetbestuurdiegewenstacht,te verstrekken;
d.schriftelijkkenniste gevenaanhetbestuurvanhunvoornemenomaangifteof klachtte doenvaneenstrafbaarfeit

terzakevaneenzaalvoetbalaangelegenheid;
e.deverplichtingen,welkedeHZVOinnaamvanhaarledenaangaat,ofwelkeuit het lidmaatschapderHZVOvoortvloeien,

te aanvaardenennate komen.
2.Behalvein dezeStatutenvermeldeverplichtingenkunnendoordeHZVOslechtsverplichtingenaan

de ledenwordenopgelegdnavoorafgaandetoestemmingderAlgemenevergadering.

' '
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Artikel6.Straffen.

1.a. Inhetalgemeenzalstrafbaarzijnzodanighandelen-of nalatendat in strijd is metdestatuten,reglementenen/ofbesl(),../
ten vanorganenvandevereniging,ofwaardoordebelangenvandeverenigingwordengeschaad.

b.Eveneenszalstrafbaarzijnzodanighandelenof nalatendat instrijd is metdespelregelsvandeKNVBofwaardoorde
belangenvandezaalvoetbalsportin hetalgemeenwordengeschaad.

2. Hetbestuuris bevoegdom,ingevalvanovertredingenalsbedoeldin heteerstelid,devolgende
straffenopte leggen:

a.berisping;
b.schorsing;
c. beboeting;
d. royement.

3.Eenschorsingkantenhoogstevoordeduurvandietijd,welke resteertaanhet lopendeverenigingsjaarwordenopgelegd.
Gedurendedeperiodedat eenlidgeschorstis, kunnendeaanhetlidmaatschapverbondenrechtenwordenontzegd.

4.Beboetingkanalleenvolgenalseenlid deHZVOzodanigschaadt,dathieruitfinanciëlekostenvoortvloeien.
Dehoogtederboeteis dangelijkaanhetbedrag,waarvoordeHZVObenadeeldis.

5.Royementkanalleenwordenuitgesprokenwanneereenlid inernstigemateinstrijd metdestatuten,reglementenen/of
besluitenvanorganenvandevereniginghandelt,of deverenigingoponredelijkewijzebenadeeltdanwel nasommatie
nalatigblijftzijncontributiete voldoen.Nadathet bestuurtot royementheeftbesloten,wordt hetbetrokkenlidten "
spoedigstedoormiddelvaneenaangetekendschrijvenvanhetbesluitmetopgavevande reden(en)in kennisgesteld. '--"
Debetrokkeneis bevoegdbinneneenmaandnaontvangstvandezekennisgevingin beroepte gaanbij de
algemenevergadering.
Gedurendedeberoepstermijnenhangendehetberoepis het lid geschorst.Hetbesluitvandealgemenevergaderingtot
royementzalmoetenwordengenomenmettemminstetwee/derdevanhetaantaluitgebrachtestemmen.

Artikel 7. Geldmiddelen.

DegeldmiddelenderHZVObestaanuit:
a.contributievande leden;
b.ontvangstenuitwedstrijden;
c. andereinkomsten.

Artikel8.Contributie.

1.Deleden-verenigingen,zowelalsde leden-personen,zijningelijkematejaarlijksgehoudentot het betalenvaneen
basis-contributiediedoordealgemenevergaderingvantijd tot tijd zalwordenvastgesteld.

2.Wanneerhet lidmaatschapinde loopvanhetverenigingsjaareindigtblijft niettemindecontributievoorhetgehele
jaar verschuldigd.

3.Bij hetorganiserenvancompetitieen/ofseriewedstrijdenkandeHZVOvandedeelnemendeledenverenigingeneen
aanvullendecontributievorderen.Dehoogtevandezeaanvullendecontributieis gelijkaanhetevenredigedeelvan
dewerkelijkekostendiedoorde HZVOdaartoevoordedeelnemendeleden-verenigingengemaaktworden.
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STATUTENvandeHELDERSEZAALVOETBALORGANISATIE

Artikel 9.EindeLidmaatschap.

1.HetlidmaatschapderHZVOeindigt::
a.doordedoodvanhet lid.
b.doorontbindingderlid-vereniging.
c. dooropzeggingnamensdeHZVO.
d. dooropzeggingdoorhet lid.
e.doorroyement,alsbedoeldinart.6 lid 5.

2.Opzeggingnamensdevereniginggeschiedtdoorhetbestuur.Opzeggingnamensdeverenigingkangeschiedenwanneer
eenlid heeftopgehoudenaande indezestatutenvermeldevereistenvoorhet lidmaatschapte voldoenofwanneerhijzijn
verplichtingenjegensdeverenigingnietnakomtofwanneervandeverenigingredelijkerwijsnietgevergdkanwordenhet
lidmaatschapte latenvoortduren.

3.Opzeggingvanhet lidmaatschapdoorhet lid ofdoordeverenigingkanslechtsgeschiedentegenheteindevanhet
verenigingsjaarenmetinachtnemingvaneenopzeggingstermijnvan2maanden.Echterkanhet lidmaatschaponmiddellijk
wordenbeëindigdindienvandeverenigingofvanhet lid redelijkerwijsnietgevergdkanwordenhet lidmaatschap
te latenvoortduren.

4.Eenlid kanbinneneenmaand,nadathemeenbesluit,waarbijdeverplichtingenvande ledenzijnverzwaard,is bekend
gewordenof is medegedeeld,dooropzeggingvanzijnlidmaatschapdetoepasselijkheidvanhetbesluitten zijnen
opzichteuitsluiten.

5.Eenopzegginginstrijdmethetbepaaldein lid 3doethet lidmaatschapeindigenophetvroegsttoegelatentijdstip,
volgendeopdedatumwaartegenwas opgezegd.

Artikel 10. Bestuur

1.Hetbestuurbestaatuit ten minstedriemeerderjarigepersonen,teweteneenvoorzitter,eensecretariseneen
penningmeester,diedoordealgemenevergaderinguit deledeninfunctiewordengekozen.
Hetaantalbestuursledenwordtvastgestelddoordealgemenevergadering.

2.a.Bestuursledenwordenkandidaatgestelddoorhet bestuurof doortenminstedrie leden.
b.Aaneenkandidaatstellingkanhetbindendkarakterwordenontnomendooreenmettenminstetwee/derdevande

uitgebrachtestemmengenomembesluitvandeAlgemenevergadering.
3.lnzijneerstebestuursvergaderingnaeenverkiezingstelt hetnieuwverkozenbestuurinonderlingoverlegvoorelk

bestuursliddienstaakvastendoethiervan,hetzijinhetcluborgaan,hetzijmiddelseenschriftelijkekenninsgeving,
mededelingaanalle leden.

4.lederebestuurderistegenoverdevereniginggehoudentot eenbehoorlijkevervullingvandehemopgedragentaak.
Indienheteenaangelegenheidbetreftdietot dewerkkringvantwee of meerbestuursledenbehoort,is iedervanhen
hoofdelijkaansprakelijktenzijhij bewijstdatdetekortkomingnietaanhemte wijten is endat hij nietnalatigis geweest
in hettreffenvanmaatregelenomdegevolgendaarvanafte wenden.

5.lederbestuurslidtreedtuiterlijktwee jaar nazijnverkiezingafvolgenseendoorhetbestuuropte makenrooster.
Aftredendebestuursledenzijnterstondherkiesbaar.Wie in eentussentijdsevacatureis gekozen,neemtophet roosterde
plaatsvanzijnvoorgangerin .

6.0ealgemenevergaderingkaneenbestuurslidschorsenof ontslaanindienzij daartoetermenaanwezigacht.
Vooreenbesluitdaartoeis eenmeerderheidvereistvantenminstetwee/derdevandeuitgebrachtestemmen.
Eenschorsingdienietbinnendriemaandengevolgdwordtdooreenbesluittot ontslag,eindigtdoorhetverloop
vandietermijn.

7.Hetbestuurslidmaatschapeindigtvoorts:
a.doorheteindigenvanhet lidmaatschap;
b.doorbedankenals bestuurslid.

Artikel 11.Taakvoorzitter

"

Devoorzitterheeftdealgemeneleiding.Hijdraagtzorgvoorhet nalevenvandestatuten,hethuishoudelijkreglementenalle
verderereglementenenbepalingen.Hij is bij elkeofficiëlevertegenwoordigingvandeorganisatiedewoordvoerdervanhet
bestuur,tenzijhij dezetaakaaneenanderbestuurslidheeftopgedragen.Hijkanalleuitgaandestukkenvandeorganisatie
medeondertekenen.Hij leidtdebestuursenalgemenevergaderingenenstelt daarindeordevandedagvast.
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Artikel 12.Taaksecretaris.

Desecretarisdraagtzorgvoordeadministratie,decorrespondentiehet opmaken van notulen der gehouden vergaderingeo /
alsmede het verzorgen van het jaarverslag.

Artikel 13.Taakpenningmeester.

Depenningmeesterdraagtzorgvoorhetbeheervandegeldmiddelen,voorzijnbeheeris hij persoonlijkverantwoordelijk.
Hijdraagtzorgvoorhet innenvancontributieenbijdragenenhoudtboekvanalleontvangstenenuitgaven,zodanig,datde
batenenschuldenvandeorganisatiete allertijde aanstondskunnenwordengekend.OpdegewonejaarlijkseAlgemene
Vergaderingbrengthij verslaguit overzijnbeheer,tevensdienthij eenbegrotingin betreffendede inkomstenenuitgaven
voorhetnieuweboekjaar.
Depenningmeesterwordt voorzijnbeheergedéchargeerdbij besluitvandeAlgemeneVergadering.Hij is gehoudenaande
kascontrolecommissieinzagete gevenvandekasenvanalleboekenenbescheidenenookoverigensalle inlichtingente
verstrekkenwelkedecommissievanhemterzakezijnbeheermochtverlangen.Gelijkeverplichtingbestaatvoorhemjegens
hetbestuurvandeorganisatie,dathemte allertijde ter verantwoordingkanroepen.

Artikel 14.Besluitvormingvanhetbestuur.

1.Hetdoordevoorzitteruitgesprokenoordeeldathetbestuureenbesluitheeftgenomenis beslissend.
Hetzelfdegeldtvoordeinhoudvaneengenomenbesluit,voorzovergestemdwerdovereennietschriftelijk
vastegelegdvoorstel. ~.
2.Wordtechteronmiddellijknahetuitsprekenvanhet inhetvorigelid bedoeldeoordeeldejuistheiddaarvanbetwist,dan
wordt hette nemenbesluitschriftelijkvastgelegdenvindteennieuwestemmingplaats,indieneenbestuursliddit verlangt.
Doordezestemmingvervallende rechtsgevolgenvandeoorspronkelijkestemming.
3.Overelkvoorstel wordt afzonderlijkenmondelinggestemd,tenzijdevoorzitterof eenbestuurslidanderswensen.
4.Vanhetverhandeldeinelkevergaderingwordendoordesecretarisofeendoorhet bestuuraangewezenpersoonnotulen
gemaakt,dieopdeeerstvolgendebestuursvergaderingdoorhetbestuurdienente wordenvastgesteld.

Artikel 15. Vertegenwoordiging

1.Behoudensdebeperkingenvolgensdestatutenis hetbestuurbelastmethetbesturenvan
devereniging.
2.lndienhetaantalbestuursledenbenedendrie is gedaald,blijft hetbestuurbevoegd.Hetis echter
verplichtzospoedigmogelijkeenalgemenevergaderingte beleggenwaarindevoorzieningindeopen
plaatsof deopenplaatsenaandeordekomt.
3.Hetbestuuris bevoegdonderzijnverantwoordelijkheidbepaaldeonderdelenvanzijntaakte doenuitvoerendooreen
commissie,diedoorhetbestuurwordt benoemd.
4.Hetbestuuris,mitsmetgoedkeuringvandealgemenevergadering,bevoegdtot hetsluitenvanovereenkomstentot het
kopen,vervreemdenof bezwarenvanregistergoederen,het sluitenvanovereenkomstenwaarbijdeverenigingzichalsborr "
of hoofdelijkmedeschuldenaarverbindt,zichvooreenderdesterkmaaktofzichtot zekerheid-stellingvooreenschuldvan'' /''
eenderdeverbindt.Ophetontbrekenvandezegoedkeuringkandoorentegenderdeneenberoepwordengedaan.
5.Hetbestuurbehoefteveneensgoedkeuringvandealgemenevergaderingvoorhetbesluitentot:
I. Onverminderdhet bepaaldeonder11,hetaangaanvanrechtshandelingenenhetverrichtenvan investeringeneenbedrag
of waardevaneensomgelds,jaarlijksdoordealgemenevergaderingtebepalen,te bovengaande;
Ila.het huren,verhurenenopanderewijzeingebruikof genotkrijgenengevenvanonroerendegoederen;
b. het aangaanvanovereenkomsten,waarbijaandeverenigingeenbankkredietwordtverleend;
c. hetter leenverstrekkenvangelden,alsmedehetter leenopnemenvangelden,waaronderniet is begrepenhet gebruik
makenvaneenaandeverenigingverleendbankkrediet;
d.hetaangaanvandadingen;
e. het optredenin rechte,waaronderbegrepenhet voerenvanarbitraleproceduresdochmet
uitzonderingvanhetnemenvanconservatoiremaatregelenenvanhet nemenvandie
rechtsmaatregelen,diegeenuitstelkunnenlijden;
f. hetsluitenenwijzigenvanarbeidsovereenkomsten.Ophetontbrekenvandezegoedkeuringkandoorentegenderden
geenberoepwordengedaan.
6.0nverminderdhet in de laatstevolzinvan lid4 bepaaldewordt devereniginginenbuiten
rechtevertegenwoordigd:
a. hetzijdoorhetbestuur,b.hetzijdoordevoorzitter,c. hetzijdoortwee anderebestuursleden.
7.Hetbestuuris verplichtomdevereniginghet bepaaldeinde leden1t/m 6vandit artikel,alsmedeelkewijziginghiervantr
doeninschrijveninhetverenigingsregister,datgehoudenwordtbijdeinhetderdelidvanartikel1genoemdeKamervan "-.J

KoophandelenFabrieken.
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Artikel 16. Rekeningenverantwoording

1.Hetbestuurisverplichtvandevermogenstoestandvandeverenigingzodanigaantekeningente houdendatdaaruitte
allertijdehaarrechtenenverplichtingenkunnenwordengekend.
2.Hetbestuurbrengt- behoudensverlengingdoordealgemenevergaderingbinnenzesmaandennaafloopvanhet
verenigingsjaaropeenalgemenevergaderingzijnjaarverslaguit endoet,onderoverleggingvaneenbalanseneenstaat
vanbatenen lasten,rekeningenverantwoordingoverzijninhetafgelopenboekjaargevoerdbestuur.
Bij gebrekedaarvankan,naverloopvandetermijn,iederlid dezerekeningenverantwoordingin rechtevanhet
bestuurvorderen.

3a.DealgemeneVergaderingkiestjaarlijkseenkascommissie,bestaandeuit twee ledenentwee plaatsvervangendeleden,
diegeendeelmogenuitmakenvanhetbestuur.
b.Deledentredenvolgenseenopte makenroosteraf enzijnaansluitendslechtséénmaalherkiesbaar.
c. DeKascommissieonderzoektde rekeningenverantwoordingvanhetbestuurenbrengtaan
dealgemenevergaderingverslagvanhaarbevindingenuit.
4Vereisthetonderzoekvande rekeningenverantwoordingbijzondereboekhoudkundigekennis,dankandecommissiezich
voor rekeningvandeverenigingdooreendeskundigedoenbijstaan.Hetbestuuris verplichtaandecommissiealledoorhaar
gewensteinlichtingente verschaffenhaardesgewenstdekasendewaardente tonenen inzagevandeboekenen
bescheidenderverenigingte geven.
5.Deopdrachtaandecommissiekante allertijdedoordealgemenevergaderingwordenh~rroepen,dochslechtsdoorde
verkiezingvaneenanderecommissie.
6.GoedkeuringdoordealgemenevergaderingvanhetJaarverslagende rekeningenverantwoordingstrekthet
bestuurtot décharge.
7.Hetbestuurisverplichtdebescheidenalsbedoeldin hettweedeenderdelid,tien jaar lang
te bewaren.

Artikel 17.AlgemeneVergaderingen.

~

"
~

"

1.Aandealgemenevergaderingkomenindeverenigingallebevoegdhedentoe,die nietdoordewet of destatutenaanhet
bestuurzijnopgedragen.
2.Jaarlijkszaluiterlijkzesmaandennaafloopvanhetverenigingsjaareenalgemenevergadering(jaarvergadering)
wordengehouden.
3.0eagendavandezevergaderingbevatondermeer:
aVaststellingvandenotulenvandevorigealgemenevergadering.
b.Jaarverslagvandesecretaris.
c.Jaarverslagvandepenningmeester.
dVerslagvandekascommissie.
eVasttellingvandebegroting.
f.Vaststellingvandecontributies.
g.Verkiezingbestuursleden.
h.Verkiezingledenvandekascommissie
i.Rondvraag.
4.Anderealgemenevergaderingenwordengehoudenzodikwijlshetbestuurdit wenselijkoordeelt.
5.Dealgemenevergaderingenwordenbijeengeroependoorh~tbestuurmet inachtnemingvaneentermijnvantenminste
veertiendagen.Debijeenroepinggeschiedtin hetcluborgaanof middelseenaanalle ledente zendenschriftelijke
kennisgeving,zulksondergelijktijdigevermeldingvandeagenda.
6.Voortsis hetbestuuropschriftelijkeverzoekvantenminsteeenzodanigaantalledenalsbevoegdistot hetuitbrengenvan
ééntiendegedeeltederstemmenverplichttot hetbijeenroepenvaneenalgemenevergaderingopeentermijnvanniet
langerdanvierweken.Indienaanhetverzoekbinnenveertiendagengeengevolgis gegevenkunnendeverzoekerszelftot
die bijeenroepingovergaandooroproepingovereenkomstighetbepaaldeinhetvorigelid of doorhetpJaatsenvaneen
advertentieintenminsteéén,terplaatsewaardevereniginggevestigdis,veelgelezendagblad.
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Artikel 18.ToegangenbesluitvonningAlgemeneVergadering.

la.Alle leden-personen hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één stem. ' /

b.Alleleden-verenigingenkunnenzichopdeAlgemeneVergaderinglatenvertegenwoordigendoorten hoogste2 personen,
metdienverstandedateenlid-verenigingter algemenevergaderingslechtséénstemheeft.
2.lederlid is bevoegdzijnstemte doenuitbrengendooreenschriftelijkgemachtigdanderlid,datechter intotaal nietmeer
dantwee stemmenkanuitbrengen.
3.Eenlid heeftgeenstemrechtoverzaken,diehem,zijnechtgenootofeenvanzijnbloed-of
aanverwanteninde rechtelijnbetreffen.
4.Eenéénstemmigbesluitvanalle leden,ookal zijndezenietin eenvergaderingbijeen,heeft,mitsmetvoorkennisvanhet
bestuurgenomen,dezelfdekrachtalseenbesluitvandealgemenevergadering.
Eendergelijkbesluitwordtdoordesecretarisaangetekendin hetnotulenregisterterwijl er meldingvanwordt gemaakt
tijdensdeeerstvolgendealgemenevergadering.
5.Hetaannemenvanvoorstellenbij acclamatieis mogelijkmitsdit geschiedtopvoorstelvandevoorzitter.
6.Stemmingoverzakengeschiedtmondeling,overpersonen,schriftelijk.Overallevoorstellenbetreffendezakenwordt,voor
zoverdestatutennietandersbepalen,beslistbij meerderheidderuitgebrachtstemmen.Bij hetstakenvandestemmen
wordt hetvoorstelgeachtte zijnverworpen.
7.lndienbijeenstemmingoverpersonenbijdeeerstestemmingniemanddemeerderheidvandeuitgebrachtegeldige
stemmenheeftverkregen,vindtherstemmingplaatsoverdepersonen,diedemeesteofzo-nodig,demeesteenopéénnade
meestestemmenopzichhebbenverenigd.Bij herstemmingbeslisthetgrootstestemmenaantal.
Indienbij die herstemmingdestemmenstaken,beslisthet lot.
8.Alsongeldigestemmenwordenaangemerktstembiljettendie:
a.blankozijn;
b.zijnondertekend;
c. onleesbaarzijn;
d.eenpersoonnietduidelijkaanwijzen;
e.denaambevattenvanéénpersoondienietverkiesbaaris;
f. voor iedereverkiesbareplaatsmeerdanéénnaambevatten;
g.meerbevattendaneenduidelijkeaanwijzingvandepersoondie is bedoeld.
9.a.Eénter vergaderingdoordevoorzitteruitgesprokenoordeel,dateenbesluitis genomen,is
beslissend.Wanneereenvoorstelnietschriftelijkis vastgelegd,is diensoordeeloverde inhoudvanhetgenomenbesluit
eveneensbeslissend.
b. Indienechteronmiddellijknahet uitsprekenvandit oordeeldejuistheiddaarvanwordt betwist,danwordt hette nemen
besluitschriftelijkvastgelegdenvindteennieuwestemmingplaats,wanneerdemeerderheiddervergaderingof, indiende
oorspronkelijkestemmingniethoofdelijkof schriftelijkgeschiedde,eenstemgerechtigdeaanwezigedit verlangt.
Doordezenieuwestemmingvervallende rechtsgevolgenvandeoorspronkelijkestemming.

,,~

Artikel 19.

1.Dealgemenevergaderingenwordengeleiddoordevoorzittervanhetbestuurof zijnplaatsvervanger,
Ontbrekendevoorzitterenzijnplaatsvervangerdantreedteenanderdoorhetbestuuraante wijzenbestuurslidals
voorzitterop.Wordtookopdezewijzeniet inhetvoorzitterschapvoorzien,danvoorzietdevergaderingdaarinzelve.
2.Vanhetverhandeldein elkejaarvergaderingwordendoordesecretarisof eendoorhetbestuuraangewezenpersoon,
notulengemaakt.Denotulenwordeninhetcluborgaangeplubliceerdof opeenanderewijzeter kennisvandeleden
gebrachtendienendoordeeerstvolgendealgemenevergaderingte wordenvastgesteld.

,,-
~
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Artikel20.Statutenwijziging.

~

1.Destatutenkunnenslechtswordengewijzigddooreenbesluitvandealgemenevergaderingwaartoewerdopgeroepen
metdemededeling,dataldaarwijzigingvandestatutenzalwordenvoorgesteld.Determijnvooroproepingtot eenzodanige
vergaderingmoettenminsteveertiendagenbedragen.
2.Zij,diedeoproepingtot dealgemenevergaderingter behandelingvaneenvoorsteltot statutenwijziginghebbengedaan,
moetentenminsteveertiendagenvóórdevergaderingeenafschriftvandatvoorstel,waarindevoorgedragenwijzigingwoor
delijkis opgenomen,opeendaartoegeschikteplaatsvoorde ledenter inzageliggentot naafloopvandedag,waaropde
vergaderingwordtgehouden.Bovendienwordt devoorgesteldewijzigingtenminsteveertiendagenvoordevergadering
in hetcluborgaangepubliceerden/ofeenafschrifthiervanaanalle ledentoegezonden.
3.Eenbesluittot statutenwijzigingbehoefttenminstetwee/derdevandeuitgebrachtestemmen,ineenvergaderingwaarin
tenminstetwee/derdevan de ledenaanwezigof vertegenwoordigdis. Indiengeentwee/derdevande ledenaanwezigof
vertegenwoordigdis,wordt binnenvierwekendaarnaeentweedevergaderingbijeengeroepenengehouden,waarinover
hetvoorstelzoalsdat indevorigevergaderingaandeordeis geweest,ongeachthetaantalaanwezigeofvertegenwoordigde
leden,eenbesluitkanwordengenomenmitsmetmeerderheidvantenminstetwee/derdevandeuitgebrachtestemmen.
4.Hetlid 1t/m 3bepaaldeis nietvantoepassing,indienopdealgemenevergaderingalle ledenaanwezigof
vertegenwoordigdzijnenhetbesluittot statutenwijzigingmetalgemenestemmenwordt aangenomen.
5.Eenstatutenwijzigingtreedtniet inwerkingdannadathiervaneennotariëleakteis opgemaakt.Vandit tijdstipwordt mede
delinggedaanin hetcluborgaan.Iederebestuurderafzonderlijkistot hetdoenverlijdenvandezeaktebevoegd.

~ikeI21. Ontbindingenvereffening.

1.Deverenigingwordtontbondendooreendaartoestrekkendbesluitvandealgemenevergadering,genomenmettenminste
twee/derdevanhetaantaluitgebrachtestemmenin eenvergaderingwaarintenminstedrie/vierdevande ledenaanwezigof
vertegenwoordigdis.
2. Indienhetvereisteaantalledennietter vergaderingaanwezigofvertegenwoordigdis,kanopeen
volgendete houdenalgemenevergaderingalsnog,ongeachthetopdezevergaderingaanwezigeof vertegenwoordigde
aantalleden,meteenmeerderheidvantwee/derdevandeuitgebrachtestemmentot ontbindingwordenbesloten.
Bij deoproepingtot de inheteersteentweedelidvandit artikelbedoeldevergaderingenmoetwordenmedegedeeld,datter
vergaderingzalwordenvoorgestelddeverenigingte ontbinden,Determijnvooroproepingtot zodanigevergaderingen
moettenminsteveertiendagenbedragen.
4. Indienbij eenbesluittot ontbindinggeenvereffenaarszijnaangewezen,geschiedtdevereffeningdoorhet bestuur.
5.Eeneventueelbatigsaldozalnietvervallenaandegenendietentijdevanhetbesluittot ontbindinglid waren,dochaaneen
alsdandoordealgemenevergaderingaante wijzeninstellingwelkezichten doelsteltde lichamelijkeopvoedingvanhet
Nederlandsevolkte bevorderen.

~.
6.Nadeontbindingblijft deverenigingvoortbestaanvoorzoverdit tot vereffeningvanhaarvermogennodigis.
Gedurendedevereffeningblijvendebepalingenvandestatutenen reglementenvoorzovermogelijkvankracht.
Instukkenenaankondigingendievandevereniginguitgaan,moetenaanhaarnaamwordentoegevoegddewoorden
"Inliquidatie".

Artikel22.HuishoudelijkReglement.

1.Dealgemenevergaderingkaneenhuishoudelijkreglementvaststellen.
2.Wijzigingvanhethuishoudelijkreglementkangeschiedenbij besluitvandealgemenevergadering.
3.Hethuishoudelijkreglementmagnietinstrijdzijnmetdewet,ookwaardie geendwingendrechtbevat:,nochmet
destatuten.

Artikel23. Slotbepaling

Voordeeerstemaalwordenbenoemdtot ledenvanhet bestuur:

Vanwie desub.1,2,en3genoemdendefunctiesvanresprektievelijk
voorzitter,secretaris,enpenningmeesterzullenbekleden.
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