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Statuten van de Pétanque Vereniging
"MARKEER"
Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Pétanque Vereniging "Markeer", of
afgekort: P.V.Markeer.
Zij is gevestigd te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam.
Duur en boekjaar

Artikel 2
1.
2.
3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en
met éénendertig december.
De vereniging is opgericht op vierentwintig mei negentienhonderdzesennegentig en is voortgekomen uit de afdeling Jeu de Boules van
de Hoekse Sport Vereniging 1946 (HSV '46), welke vanaf
negentien april negentienhonderdvijfentachtig de pétanquesport heeft
beoefend.

Doel en middelen

Artikel 3
1.
2.

De vereniging stelt zich ten doel: het beoefenen en het bevorderen
van de jeu de boulessport in al zijn verschijningsvormen.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a.
het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Jeu de
Boulesbond. (NJBB).
b.
deel te nemen aan door de N.TBB georganiseerde of
goedgekeurde toernooien.
c.
uitschrijven, regelen en organiseren van oefeningen en
toernooien.
d.
het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van
accommodaties voor het beoefenen van jeu de boules.
e.
andere wettige en geoorloofde haar ten dienste staande
middelen.
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Geldmiddelen

Artikel 4
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:
kontributies en donaties.
a.
b.
schenkingen, erfstellingen en legaten.
c.
boetes en toevallige baten.
d.
ontvangsten uit wedstrijden en toernooien.
e.
alle andere wettige inkomsten.
Leden

Artikel 5
1.

De vereniging bestaat uit:
a.
gewone leden, die kontributie betalen en aan de
evenementen in artikel 3 lid 2.b. en 2.c. genoemd,
deelnemen.
donateurs, die jaarlijks een bepaald bedrag aan de
b.
vereniging afstaan als geldelijke steun.
buitengewone leden, zijnde gewone leden die door
c.
onvoorziene omstandigheden, tijdelijk niet aan de in
artikel 3 lid 2.b. en 2.c. genoemde evenementen
kunnen deelnemen, en om deze reden door het
bestuur voor de duur van deze omstandigheden van
betaling van contributies zijn vrijgesteld.
ereleden, die geen kontributie betalen en op voorstel
d.
van het bestuur door de Algemene Vergadering zijn
benoemd wegens bijzondere verdiensten jegens de
vereniging.

Lidmaatschap

Artikel 6
1.
2.

Het lidmaatschap wordt na schriftelijke aanmelding door
het bestuur verleend.
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
overlijden van het lid.
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b.

3.

4.

schriftelijke opzegging bij de penningmeester,
waarbij de regels zoals deze worden gesteld door de
NJBB in acht moeten worden genomen.
c.
opzegging door de vereniging.
d.
ontzetting (royement).
a.
opzegging door de vereniging is slechts mogelijk
indien:
1.
een lid heeft opgehouden aan de statutaire
vereisten van het lidmaatschap te voldoen, of;
2.
van de vereniging in redelijkheid niet kan
worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
b.
ontzetting is slechts mogelijk indien:
1.
het lid heeft gehandeld in strijd met de
statuten, de reglementen of de besluiten van
de vereniging, of
2.
De vereniging op onredelijke wijze heeft
benadeeld. (bijvoorbeeld wanbetaling).
c.
opzegging en ontzetting geschieden door het bestuur,
behoudens het gestelde onder d., met onmiddellijke
ingang door schriftelijke kennisgeving door middel
van een schrijven met ontvangstbevestiging, dat de
redenen van het bestuursbesluit bevat.
d.
Tegen een bestuursbesluit tot ontzetting en tegen een
besluit tot opzegging staat, binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit, beroep open op de eerst volgende Algemene
Vergadering. Betrokkene blijft na het bestuursbesluit
geschorst tot de uitspraak op het beroep door de
Algemene Vergadering. Indien de Algemene
Vergadering het bestuursbesluit bekrachtigt, eindigt
het lidmaatschap terstond.
Opzegging door het lid is mogelijk binnen één
maand nadat een besluit van de vereniging, waarbij
de rechten van de leden zijn beperkt, of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid bekend is
geworden of aan de leden is medegedeeld. Het
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besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot
een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd,
voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen
van alle leden verzwaart.
Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind
van het verenigingsjaar met een opzeggingstermijn
van vier weken in alle andere gevallen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het
5.
verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de bijdrage
voor het hele verenigingsjaar verschuldigd. In
voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten de
resterende financiële verplichtingen kwijt te
schelden.
Rechten en plichten van de leden
Artikel 7

1.

2.

Een lid heeft, zolang het niet is geschorst, het recht deel te
nemen aan:
a.
de Algemene Vergadering.
Elk lid heeft, voorzover zij de leeftijd van 16 jaar
hebben bereikt stemrecht.
alle door de vereniging georganiseerde
b.
aktiviteiten.
De leden zijn verplicht:
de statuten, reglementen en besluiten van de
a.
vereniging na te leven.
b.
de belangen van de vereniging niet te schaden en de
vereniging niet onredelijk te benadelen.

Tuchtrechtspraak
Artikel 8

1.
2.

Een lid is onderworpen aan het tuchtrecht van de
overkoepelende nationale organisatie, de NJBB.
Een lid is onderworpen aan het tuchtrecht van de vereniging
indien het lid:
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a.

3.

4.

5.

de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging niet naleeft.
de belangen van de vereniging onredelijk heeft
b.
geschaad.
c.
de vereniging onredelijk heeft
benadeeld.
Voorzover de toepassing van het tuchtrecht niet aan een
tuchtcommissie is opgedragen, is het bestuur bevoegd om in
het geval van overtredingen als bedoeld in het tweede lid,
de volgende straffen op te leggen:
a.
berisping.
tuchtrechtelijke boetes.
b.
c.
schorsing.
d.
ontzetting (royement).
Tuchtrechtelijke boetes kunnen, voorzover in een
afzonderlijk reglement tuchtrechtspraak niet anders is
bepaald, worden opgelegd tot een bedrag van ten hoogste
tweemaal de jaarlijkse bijdrage.
Een schorsing kan worden opgelegd voor de periode van ten
hoogste drie jaar. Het schorsingsbesluit vermeldt aan welke
van de onder artikel 7 eerste lid onder a.2. genoemde
aktiviteiten het geschorste lid niet kan deelnemen.

Bestuur
Artikel 9
1.

a.

b.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen,
welke lid moeten zijn van de vereniging. Het aantal
bestuursleden wordt vastgesteld door de
Algemene Vergadering op voordracht van het
bestuur.
Indien het aantal bestuursleden onder de drie is
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Ingeval van een
vacature is het bestuur gerechtigd in deze
vacature tijdelijk te voorzien tot aan de eerstvolgende
Algemene Vergadering, waarin over deze tijdelijke
benoeming wordt beslist.
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c.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Bestuursleden worden benoemd, ontslagen of
geschorst door de Algemene Vergadering.
d.
De voorzitter wordt in funktie gekozen.
Het bestuur of tenminste tien procent (10%) van het aantal
leden zijn bevoegd voor de benoeming van een bestuurslid
een voordracht op te maken, welke bindend kan zijn.
Een voordracht voor de benoeming van een bestuurslid door
het bestuur, wordt bij de oproeping tot de vergadering
medegedeeld.
Een voordracht voor de benoeming van een bestuurslid door
de leden, wordt tenminste vierentwintig uur voor de
vergadering bij het bestuur ingediend.
Een bindende voordracht voor de benoeming van een
bestuurslid heeft de voorrang boven een niet bindende
voordracht.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, dan
geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Aan een bindende voordracht kan het bindende karakter
worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van een
Algemene Vergadering.
Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene
Vergadering vrij in haar keuze.
In zijn eerste bestuursvergadering na de bestuursverkiezing
verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige funkties
en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast.
Van de vastgestelde taak- en funktieverdeling doet het
bestuur schriftelijk mededeling aan alle leden.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot
een behoorlijke taakvervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het aangelegenheden betreft die tot de taak van twee
of meer bestuursleden behoren, is ieder van hen geheel
aansprakelijk voor een tekortkoming, tenzij deze
tekortkoming niet aan hem/haar is te wijten en hij/zij Met
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen van die tekortkoming af te wenden.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie
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9.

10.

jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken
rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar indien zij
hebben aangegeven daartoe bereid te zijn.
Voor het besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurslid,
is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de
op de Algemene Vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die
termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a.
het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b.
bedanken.

Bestuursvergadering

Artikel 10
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Tenzij het bestuur anders bepaald, vergadert het bestuur
wanneer de voorzitter of tenminste twee andere leden dit
verlangen.
In een bestuursvergadering kunnen slechts besluiten worden
genomen, indien de meerderheid van de in functie zijnde
bestuursleden aanwezig is.
Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten
nemen,indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet en indien alle bestuursleden aan deze
besluitvorming deelnemen.
Besluiten worden genomen met een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen;
blanco stemmen zijn ongeldig.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,
tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
a.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het
bestuur een besluit heeft genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voorzover gestemd werd over de inhoud van
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
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Wordt echter onmiddellijk na het onder a. bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt
zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd
en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
bestuurslid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
c.
Indien door vacatures in het bestuur het aantal
bestuursleden een even aantal is, is bij het staken van
de stemmen de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist,
notulen gemaakt, die in de volgende vergadering
worden vastgelegd en door de voorzitter en de notulist
worden ondertekend.
b.

7.

Bestuurstaak en vertegenwoordieina
Artikel 11
1.
2.

3.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies, die door het bestuur worden benoemd en
ontslagen.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene
Vergadering voor besluiten tot:
a.
het aangaan van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen.
b.
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt.
c.
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
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4.

5.

Op het ontbreken van deze goedkeuring, kan door derden
geen beroep worden gedaan.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ledenvergadering
voor besluiten tot:
Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten
a.
van investeringen, waarvan de waarde een bedrag van
de helft van de voor het lopende verenigingsjaar
begrote contributieinkomsten te boven gaat,
onverminderd het bepaalde onder b..
het huren, verhuren en op andere wijze
b.
1.
ingebruik of genot verkrijgen en geven van
register goederen.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan
2.
de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
3.
het ter leen verstrekken vangelden, alsmede
het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruik maken van een
aan de vereniging verstrekt bankkrediet.
het aangaan van dadingen.
4.
5.
het als eisende partij voeren van gerechtelijke
procedures met inbegrip van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het
nemen van conservatoire maatregelen en van
het nemen van maatregelen, die geen uitstel
gedogen.
het sluiten en wijzigen van arbeidsover6.
eenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door het bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
a.
hetzij de voorzitter,
hetzij tenminste twee gezamenlijk handelende
b.
bestuursleden.
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Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 12
1.

2.

3.

4.

5.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering, binnen
drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt een
balans per ultimo van het afgelopen boekjaar en een staat
van baten en lasten over dat boekjaar met toelichting aan de
vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van 6én of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
a.
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de
leden een kascommissie, bestaande uit twee leden en
een plaatsvervangend lid. Deze leden mogen geen
deel uit maken van het 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 uitsluitend slechts 66nma21 herkiesbaar.
c.
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat
van baten en lasten en brengt aan de Algemene
Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en de verantwoording
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
De last van de kascommissie kan te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door
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6.

de benoeming van een andere kascommissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het
tweede lid en het door de kascommissie uitgebrachte verslag
tien jaar lang te bewaren.

Algemene Vergadering

Artikel 13
1.

2.

3.

4.
5.

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen.
a.
De Algemene Vergadering wordt, tenzij de statuten
anders vermelden, bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping gebeurt schriftelijk aan het adres van
ieder lid, tenminste veertien dagen voor de te houden
vergadering.
b.
Bij de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld, waar van toepassing met
inachtneming van het gestelde in artikel 16.
Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het
verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering
- de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag, de rekening en de verantwoording
bedoeld in artikel 12, tezamen met het verslag van de
kascommissie.
b.
de benoeming van de kascommissie voor het
volgende verenigingsjaar.
de voorziening van eventuele vacatures van het
c.
bestuur.
voorstellen van het bestuur en/of de leden,
d.
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo
dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
a.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen
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b.

in de Algemene Vergadering, verplicht tot het bijeen
roepen van een Algemene Vergadering op een termijn
niet langer dan vier weken na indienen van het
verzoek.
Indien aan het verzoek binnen vierweken geen gevolg
is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan. Een dergelijke oproeping
kan zonodig worden gedaan bij advertentie in ten
minste één ter plaatse waar de vereniging is
gevestigd, veel gelezen blad.
De verzoekers kunnen, indien de oproeping anders
dan door het bestuur heeft plaatsgevonden, anderen
dan de bestuursleden met de leiding van de
Algemene Vergadering en het opstellen van de
notulen belasten.

Toegang en stemrecht in de Algemene Vergadering

Artikel 14
1.

a.

b.
2.

a.

b.

november'96

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle
leden van de vereniging, die niet zijn geschorst als lid
of als bestuurslid.
Een geschorst lid of een geschorst bestuurslid heeft
toegang tot de Algemene Vergadering waarin het
besluit tot die schorsing wordt behandeld en is
bevoegd daarover het woord te voeren.
De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere
dan de onder a. genoemde personen.
Alleen de in het eerste lid onder a. bedoelde leden
zijn, voorzover zij niet zijn geschorst als lid of als
bestuurslid, stemgerechtigd indien zij de leeftijd van
zestien jaar hebben bereikt. Ieder lid heeft één stem.
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen
uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander
stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid kan naast
zijn eigen stem slechts één stem als gemachtigde
uitbrengen.
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3.

a.

b.
c.

d.

4.

a.

b.
c.

Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden
besluiten genomen met een meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.
Onder meerderheid wordt verstaan:
meer dan de helft der uitgebrachte geldige stemmen.
Bij schriftelijke stemmingen wordt door de
vergadering een commissie benoemt van drie
stemopnemers, die zich ervan moeten overtuigen dat
het aantal ingeleverde stembrieijes gelijk is aan het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden plus het
aantal geldige schriftelijke volmachten. Zij openen
de stembiljetten, controleren de geldigheid zoals in
dit artikel onder lid d. wordt aangegeven en maken de
uitslag van de stemming bekend.
Ongeldig zijn stemmen, uitgebracht op stembiljetten,
die naar het oordeel van de stemcommissie:
blanco zijn.
1.
2.
ondertekend zijn.
3.
onleesbaar zijn.
4.
bij stemming over personen een persoon niet
duidelijk aanwijzen.
5.
de naam bevatten van een persoon die niet
kandidaat is gesteld.
6.
voor een verkiesbare plaats meer dan één
persoon aanwijzen.
7.
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing
van de persoon die bedoeld is.
Alle stemmingen over zaken gebeuren mondeling,
over personen schriftelijk.
De voorzitter kan echter een andere wijze van
stemmen bepalen, tenzij de meerderheid der
stemgerechtigde leden in de vergadering zich
daartegen verzet.
Over iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.
Indien bij de verkiezing of benoeming van personen
het aantal kandidaten gelijk of kleiner is dan het
aantal te vervullen plaatsen, kan tot vervullen van de
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5.

6.
7.

vacatures besloten worden. Ter beoordeling van de
vergadering zal in dat geval al dan niet gestemd
kunnen worden.
a.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste
stemming niemand de meerderheid heeft verkregen,
wordt een tweede stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij de tweede stemming niemand de
meerderheid, dan vindt een derde stemming plaats
over de personen, die bij de tweede stemming het
hoogste, gelijke aantal stemmen hebben verkregen.
b.
Heeft bij de tweede stemming slechts één persoon het
hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt de
derde stemming plaats tussen deze persoon en de
persoon die het op één na hoogste aantal stemmen
heeft verkregen.
c.
Hebben bij de tweede stemming meer dan één
persoon het op een na hoogste, gelijke aantal
stemmen, dan vindt tussen die personen eerst een
tussenstemming plaats om te bepalen wie de
kandidaat is voor de derde stemming. Als de uitkomst
der tussenstemming leidt tot meer dan één persoon
met de hoogste, gelijk aantal stemmen, dan beslist
tussen hen het lot.
d.
Zowel bij een herstemming als bij een
tussenstemming is de persoon gekozen, die de
meerderheid der stemmen heeft verkregen.
Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de
verkiezing van personen betreft, is het voorstel verworpen.
a.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het
bestuur een besluit heeft genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voorzover gestemd werd over de inhoud van
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.
Wordt echter onmiddellijk na het onder a. bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt
zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd
en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een deel
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van de vergadering dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voorzitterschap, notulen van de Algemene Vergadering
Artikel 15

1.

2.

De Algemene Vergadering wordt, tenzij de statuten anders
bepalen, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere, door het bestuur aan te
wijzen bestuursleden op als voorzitter.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden
door de secretaris of een door de voorzitter daartoe
aangewezen notulist notulen gemaakt, die op de
eerstvolgende Algemene Vergadering worden vastgesteld en
daarna door de voorzitter en de notulist worden onder
tekend.

Statuten wijziging
Artikel 16

1.

2.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een
besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die met de oproeping tot een Algemene Vergadering als
bedoeld in het eerste lid hebben gedaan, moeten tenminste
veertien dagen voor die Algemene Vergadering een afschrift
van het voorstel tot wijziging van de statuten, bevattende de
letterlijke tekst van het gewijzigde deel der statuten, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot
na afloop van de dag waarop de Algemene Vergadering zal
zijn gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan de
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3.

4.

leden toegezonden, op de wijze als bedoeld in artikel 13,
tweede lid.
Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste
twee/derde van de uit gebrachte geldige stemmen, in een
vergadering waarin een quorum van tenminste twee/derde
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is het quorum niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan
wordt binnen vier weken na de Algemene Vergadering een
tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige Algemene Vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht de aanwezigheid van het
quorum kan worden besloten met een meerderheid van
tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariéle akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 17
1.

2.
3.

4.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
de Algemene Vergadering. Het bepaalde in artikel 16, leden
1, 2 en 3 is overeenkomstig van toepassing.
Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit geschiedt de
vereffening door het bestuur.
Het batig saldo van de vereniging, na vereffening, vervalt
niet aan de leden, doch aan een door de Algemene
Vergadering aan te wijzen doel.
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop
geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan
mededeling aan de houders van de registers waarin de
vereniging is ingeschreven.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18
1.

De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement
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2.
3.

vaststellen.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden
bij besluit van de Algemene Vergadering.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de
wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten.

Slotbepaling
Artikel 19
1.

In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering.
**** EINDE STATUTEN ****
Voor de eerste maal werden op 24 mei 1996 benoemd tot
leden van het bestuur:
1.
J. C . Godlieb
, voorzitter.
2.
A. Knipscheer
, bestuurslid.
3.
A.D. Lange
, bestuurslid.
4.
H. Martens
, bestuurslid.
5.
M.P vanVelzen - Prins
, bestuurslid.

Deze statuten zijn notarieel vastgelegd op
30 mei 1996 ten overstaan van Mr. J.C.M.van Schelven, notaris te
's-Gavenzande.
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