Dossiernr: 2288

STATUTENWIJZIGING SCHIETSPORTYERENIGING IJLTRAJECTUM
Vandaag, achttien november tweeduizend en elf, zijn bij mij, Jean-Louis Edgar Tielens,

notaris in Nieuwegein, aanwezig:
1. de heer

Zijn identiteit is vastgesteld

-----.-'-..-

te

, geboren op
wonende

aan de hand van zijn paspoort

nurrmer

,---------

afgegeven op

2- deheer

te

geborenop
, wonende

Zijn identiteit is vastgesteld

Zij

aan de
te
afgegeven op
treden op als voorzitter respectievelijk pnningmeester van de Schietsportvercniging ..-"Ultrajectum", statutair gevestigd in Nieuwegein, a ! .'
ingeschreven in het handelsregister onder nunlmer 40476032, hierna te
noemen: de vereniging"

INLEIDING
De voorzitter en penningmeester verklaren:
- dat de vereniging op twee februari negentienhonderd drieënzeventig is opgericht; ---- dat de statuten van de vereniging laatstelijk op achtentwintig rnei negentienhonderd -*tachtig zijn ge\ilijzigd verleden voor notaris mr K-H. Pentinga te Utrecht;
- dat de vereniging op achttien maart nrreeduizend en elf een algemene leden vergadering
heeft gehouden;
- dat de leden van de vereniging overeenkomstig de statuten zijn opgeroepen en dat de---nieuwe/gewijzigde/verwijdsrde artikelen van de aangekondigde statutenwijziging in de
oproep is meegenomen;-------- dat van de algemene leden vergadering notulen zijn opgemaakg welke notulen aan deze
akte worden aangehecht;
- dat algemene leden vergadering rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de
vereniging te wijzigen. De nieuwe statuten zijn thans integraal in deze akte opgenomen.
STATT]'TE I\NryI JZI GIN G
De vootzitter en penningmeester verklaren dat de statuten thans luiden als volgl:
..AFDELING A
Algemene bepalingen.

NAAM.

A.l. l.
Doel.

-..---

A.1. 2.

De vereniging is genaamd Schietsporfvereniging "Ultrajecls111" ------De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport
te beoefenen

A.l. 3.
A.l. 4.

Zij

tracht dat doel te bereiken door het geven van instruktie, het houden van ------oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen die daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Zij sluit zich in het kader harer doelstelling aan bij de Koninklijke NederlandseSchutters Associatie, hierna en in de reglementen verder aan te duiden als de

----

KNSA.
Zetel

A.l . 5- De vereniging is gevestigd
Artikel A.2. ---*TIJDSDUUR. -..

A.2. 1.
A.2. 2.

ab.
c.
d.

te Nieuwegein.

-------

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De vereniging wordt ontbonden:
door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen in--overeenstemming met deze statuten,
door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de--opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
door de rechter" in de gevallen in de wet bepaald,

of---------

doorhet geheel ontbreken vanleden.
AFDELING B.
DE LEDEN EN BEGUNSTIGERS.

Artikel8.3.

b.
c-

junior leden etr

Ieden van verdienste en ereleden.
GE1VONE LEDEN...
8.3. 2. AIs gewoon lid kan het bestuur tot de vereniging toelaten ieder die:-a. op een januari van het boekjaar waarin hij zich als lid heeft aangemeld de
achttienjarige leeftijd herft bereikt,
b. Nederlander is,
c. voldoet aan de met het oog op een verantwoord wapengebruik in het
huishoudelijk reglement te stellen eisen en--d. de grondwettige regeringsvorm aanvaardt en -------naar het oordeel van het bestuuÍ overigens kan voldoen aan de verwachtingen die
de vereniging van haar leden heeft.
JUNIOR LEDEN.
8.3. 3. Wie de veertienjarige maaÍ nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, doch -overigens voldoet aan de vereisten gesteld in het tweede li4 kan door het bestuur
als junior lid worden toegelaten. Een junior lid wordr g§\Moon lid met ingang van het boekjaar volgend op dat waarin hij de achttienjarige leeftijd heeft bereikt
8.3. 4- Het besluit tot toelating of niet-toelating wordt sehriftelijk aan de aanvragermedegedeel d. ---------------ASPIRANT-LEDEN.

e.

8.3.3.A.

Aspirant-leden zijn zij die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, doch nog geen lid zijn.
LEDEN VAN VERDIENSTE EN EREI.EDEN.
8.3. 5. De algemene vergadering kan, op voordracht van het bestuur, of van tenminste---een tiende gedeelte van de leden der vereniging, een gewoon ofjunior lid dat zich
verdienstelijk of zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens de vereniging in het ----eerste geval tot lid van verdienste en in het tweede geval tot erelid benoemen. -----

Artikel8.4.
TNHOTID VAN HET LIDMAATSCHAP.

8.4. l.
8.4-

2_

8.4.

3.

8.4.

4.

8.4" 5.

8.4.

6.

8.4.

7.

8.4.

8.

Het lidmaatschap is persoonlijk, en derhalve niet voor medegerechtigdheid,-------overdracht of vererving vatbaar.
Alle leden der vereniging die niet geschorst zijry hebben recht op deelname aan-alle aktiviteiten der vereniging, daaronder begrepen het recht de algemene -------vergadering bij te wonen, daarin het woord le voeÍen en het stemrecht uit te------oefenen, een en ander onder voorwaarde dat zij zich ordelijk gedragen
Het bestuur is evenwel bevoegd, hetzij ten aarzien van alle leden, hetzij ten-------aarrzisn va, een bepaalde categorie van leden, heuij ten aanzien van een of meer leden afzonderlijk, aan het schieten zodanige beperkingen op te leggen of -----.-voorwaarden te verbinden als het met het oog op de veiligheid, de mate van-------geoefendheid der betrokken leden ol wat de junior leden betreft, hun leeftijd, -:geboden acht.
In ieder geval mogen junior leden uitsluitend schieten onder leiding van een
instnrkteur
Door het feit van hun toetreding tot de vereniging onderwerpen de leden zich---tevens aan de voorschriften die de KNSA heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen,
hetaj in het belang van de schietspoí, van de bij de KNSA aangesloten
rechtspersonen, of van de schutters die de KNSA vertegenwoordigl in het
algemeen, hetzij in het belang van de KNSA zelf, en verklaren zij het bestuur der
vereniging bevoegd, in het kader der genoemde belangen, aan de KNSA alle door
deze gevraagde inlichtingen omtrent hem te verstrekken, voorzover deze van -----belang zijn voor de schietsporg
Zij leven de financiële verplichtingen na die hun bij of krachtens deze statuien zijn
opgelegd.
De leden hebben verder de rechten en verplichtingen die in deze statuten en de ---reglementen zijn omschreven. -------..
Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij de verplichtingen van de -leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten door opzegging van het--------lidmaatschap.Deze opzegging moet geschieden binnen één maand nadat het---besluit aan het lid is bekend geworden of medegedeeld, en het lid moet daarbij de
reden mededelen en vooís de termijn in acht nemen die door deze statuten voor -opzegging door een lid is vastgesteld. ---Een lid kan worden geschorst. Een geschorst lid kan de rechten, verbonden aan --het lidmaatschap, niet uitoefenen, mÍur blijft wel onderworpen aen de voor de--leden geldende verplichtingen, voor zaver die verplichtingen niet in strijd zijn met
de aard van de maatregel van schorsing. Het huishoudelijk reglemenl regelt de ---

gevallen waarin schorsing van een lid mogelijk is en de wijze waarop de schorsing
dient te geschieden

Artikel B 5
EINDE VAN}IET LIDMAATSCHAP.
8.5. i. Het lidmaatschap eindigl:
a- dooropzegging doorhet lid,
b. door opzegging namens de verenigirg, ------------

c.

door ontzetting namens de vereniging,
doorde dood van het lid of.
e. door de ontbinding van de vereniging.
OPZEGGING DOOR HET LID.B.5. 2. Een lid kan zijn lidrnaatschap aan de vereniging te allen tijde opzeggen, mits de--opzegging schriftelijk, onder inachtneming van een termijn van tenminste één----kalendermaand en tegen het einde van een kalendermaand plaats vindt.
OPZEGGING NAMENS DE VERENIGING.
8.5. 3. Namens de vereniging kan het bestuur zran esn lid het lidmaatschap schriftelijk, --met opgave van redenen opzeggen, ondeÍ inachtneming van een termijn van ------tenminste eén kalendermaand en tegen het einde van een kalendermaand. -----a. indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten erl ------------reglementen voor het lidmaatschap gesteld te voldoen of--------b. indien redelijkerwijze yan de vereniging niet gevergd kan worden het --------------Iidmaatschap te lateo voortduren.
ONTZETTING NAMENS DE VERENIGING.
Namens de vereniging kan het bestuur een lid schriftelijk, met opgave van --------8.5.
redenen, uit het lidmaatschap ontzetten: -----------a- indien het lid in strijd met de statuten" reglementen of besluiten der vereniging -handelt ofb. indien het lid de vereniging op omedelijke wijze benadeelt. -BEROEP. -----8.5. 5. Van een opzegging of ontzetting door het bestuur staat het betrokken lid één*---maand na de datum $raarop de kennisgeving van het besluit is verzonden
overeeokomstig de bepalingen van artikel D.19.1 beroep open.

d.

4.

Artikel8.6.

8.6. 1.

zijnzrj, die, zonder lid van de vereniging te zijn, haar
jaaÍlijkse
steunen met een
bijdrage, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in -artikel F.21.3
8.6.
Zij hetrben de rechten die hun in het huishoudelijk reglement zijn toegekend. -*-8.6. 3. Men houdt op begunstiger der vereniging te zljn door op te houden de jaarlijkse-bijdrage te betalen.
8.6, 4. Het bestuur kan de bijdragen of verdere brjdragen van ee.n begunstiger zonder---opgave van redenea weigeren.
AFDELINíG C
DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel C.7.
BEVOEGDHEID.

2.

Begunstigers der vereniging

c.7.

1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door deze statuten aan anderen zijn opgedragen

Artikel C.8.
JAARVERGADERING.
C.8. l. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging --van deze termijn door de algemene vergadering wordt een door het bestuur uit te schrij ven algemene vergadering (iaarvergadering) gehouden, waarin: ---a. het bestuur, aan de hand van een jaanerslag en van de in artikelF.22-3. bedoelde
jaarrekening, aan de algemene vergadering verantwoording aflegt van zijn in dar-jaar gevoerde beleid,
b. de onderwerpen aan de orde worden gesteld waarvan deze statuten of het---huishoudelijk reglement de behandeling in de jaarvergadering voorschrijft.--------KASCOMMISSIE.
C.8. 2. De jaarvergadering benoemt uit de leden der vereniging een kascommissie van---tenminste twee vaste leden en één plaatsvervangend lid - die geen van allen deel Ínogen uitmaken van het bestuur - om de jaarrekening te onderzoeken en tegelijk met de overlegging daarvan verslag van haar bevindingen uit te brengen. De----samenstelling en de werkwijze van de kascommissie worden in het huishoudelijk
reglemenl geregeld. De las van de commissie kan door de vergadering te allen---tdde worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING. --.---..
C.8. 3. Goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering-houdt in dat het besnrur te haren genoege rekening en verantwoording van zrjn -beheer heeft afgelegd en strekt het bestuur tot décharge, een en ander voor zover-de handelingen van het bestuur uit de stukken blijken, en voor zover geen ---------voorbehoud is gemaakt.
WEIGERING VAN DE GOEDKEURING
C.8.
Wordt de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de algernene
vergadering geweigerd, dan benoemt de algemene vergadering tevens een andere
kascommissie. Binnen een maand na haar benoeming brengt de nieuwe commissie
aan de algemene vergadering haar verslag uit. 'lilordt ook datr de goedkeuriug ofvaststelling geweigerd, dan neemt de algernene vergadering al die maatregelen--welke zij in het belang van de vereniging nodig oordeelt.
Artikel C.9.
BUITENGE$/ONE YERGADERINGEN.
Verder worden algemene vergaderingen door het bestuur uitgeschreven zo vaak:-C.9a.
zulks bij of krachtens deze statuten wordt gevorderd,
b.
het bestuur dat nodig oordeelt of---------c.
tenminste een tiende gedeelte van de leden der vereniging hun verlangen daartoe-bij aangetekende briefmet bewijs van ontvangst, onder opgave van de t€

4.

l.

---.-

c.9.

2.

behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geven.
Indien het bestuur niet birmen veertien dagen voldoet aan een overeenkomstig het
in lid I aanhef en onder c, bepaalde gedane verzoek tot bijeenroeping van de -----algemene vergadering, zijn de aanwagers gerechtigd zelf de vergadering uit te
schrijven op de wijze als bepaald in het volgende lid of bij advertentie in ten---minste één ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.

--

--
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3.

C.9.

a.

b.

Onverminderd het bepaalde in artikel G.28; worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt----schriftelijk, waarbij een termijn van ten minste zeven (7) dagen geldt.------Bij de oproeping worden de re behandelen onderwerpen vermeld.

AÍtikel C.10.
WERKWIJZE.
C.10.

l.

De wijze waarop het stemrecht in de algemene vergadering wordt uigeoefend en-al hetgeen verder haar werkwijz*naktworden in het huishoudelijk reglement--geregeld, waarbij aan bepaalde leden meer dan één stem kan worden toegekend, -en - binnen de grenzen van de wet - kan worden bepaald dat personen die deel-:uitmaken van andere organen der vereniging in de algemene vergadering het -----woord kunnen voeren en het stemrecht uitoefenen.

Artikel C.ll.BUITEN VERGADERING GENOMEN BESLUITEN. C.l I. l. Een buiten vergadering tot stand gekomen eenstemmig besluit van alle gewone en
junior leden heeft, mits het met voorkennis van het bestuur is genomen, dezelfde*
kracht als een besluit van de algemene vergadering
Artikel C.12.
UITVOERING VAN DE BESLUITEN VAN DE LEDEN. ---.
C.12.1. De besluiten van de leden worden uitgevoerd door het bestuur, zulks voor zover in
een besluit de uitvoering niet aan anderen wordt opgedragen

AFDELING D. --_-_HET BESTWR.
Artikel D.13.
BEVOEGDHEID.
D.I3. 1 . Het bestur:r is - onder inachtnemfug van de in deze statuten gestelde beperkingen belast met: -----het bestuur van de zaken der vereniging
a.
b.
het beheer over haar vermogen en --------c.
haar vertegenwoordiging in en buiten rechten, een en ander onverminderd de --:taken die bij deze stafirten of een reglement der vereniging verder aan het bestuur
zijn opgedragen
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor--------D.13.2.
besluiten tot: --------a^
het ter leen geven of ter leen opnem€n van gelden (daaronder begrepen het sluiten
van kredietovereenkomsen en het uitgeven van obligaties), met uitzondering van
het normale rekening-courant-verkeer met de bankiers der vereniging en het ------geven of ontvangen van het normale handelskrediet. *----b.
het doen uitvoeren van werkeq tenzij het werken van dagelijkse aard betreft, -----c.
het verkrijgen of verweemden, alsmede het bouwen, verbouwen of amoveren van
d.

registergoederen, -----het aanvaarden van schenkingen of makingen onder de last of voorwaarde of -----wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand of---------anderszins bezr*u aar d Àjn, - -- -- - - -

e.

f.
{,
Èt'

h.

i.
D.13.3.

het verhypothekeren of verpanden van, dan wel het anderszins verlenen van ------rechten aan derden op de goederen der vereniging, behalve het verhuren of in-.--gebruikgeven daarvan,
het tot zekerheid in eigendom overdragen van goederen der vereniging,--------het aanvaarden van borgtochten en trettekenen voor aval, het zich sterk maken--voor een derde, het zich verbinden tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde, en, in het algemeen, het aangaan van garantie overeenkomsten,
het sluiten van schikkingen, tenzlj ter beëindiging van een gerechtehjke----------procedure, na ingewonnen advies van de raadsman der vereniging, en---het aanwagen van het faillissement deÍ vereniging.
Zowel de leden van het bestuur gezamenlijk als de voorzitter en de secretaris of de
penningmeester onderscheidenlijk hun plaatsvervangers gezamenlijkàjnbevoegd
de vereniging te veíegenwoordigen; zrj kunnen zich op hun beurt

laten------

vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. -------De algemene vergadering kan de dagetijkse leiding van zaken opdragen aÍur een -dagelijks bestuur, dat in ieder geval moet bestaan uit de voorzitter, de sekretaris en
de penningmeester.
Artikel D.14.
SAMENSTELLING,
D.14. 1. a. De algemene vergadering stelt het aantal bestuirsleden vast, met een--------minimum van drie.
Indien het aantal besarursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur *bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogeldk een algemene vergadering te ---beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de -orde komt.
D.t4_2.
Er zijn in ieder geval een voouitter, een sekïetaris en een penningmeester. Naast deze flrnkties kurmen nog andere bestuursfunkties in het leven worden geroepcn. D.14.3.
Het bestuir wijst een zijner leden als vice-voorzilter aan om de voorzitter te ------vervangen als deze ofibreel<t of verhinderd is. Indien de vice-voorzitter, de -------sekretaris, de penningmeester of enig ander met een firnktie belast bestuurslid .-.-ontbreekt of verhinderd is, wijst het besturn zonodig een zijner andere leden als -plaatsvervanger aan. Sekretaris en penningmeester nemen niet voor elkander -----

D.13.4.

Artikel D.15
VERKIEZING
D.15.

1.

D.15.2.

De besnrursleden worden door de algemene vergadering gekozen. Zij moeten dedrieëntwintigiarige leeftijd hebben bereikt en lid van de vereniging zijn.
vootzitter wordt als zodanig gekozen; de overige funlcties verdeelt het bestuur---

De----

onderling.
De benoeming van beshlrsleden geschiedt uit ee4 of meer bindendevoordrachten, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Tot het opmaken van -zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste tien leden. De-voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien of sreer leden moet vóór de aanvang vaa de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.------:------

D.15.3.

D.15.4

D.15.5.
D.15.6

D.15.7.

D.15.8.
a-

b.
c.
d.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden onfilomen door een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de-algemene vergadering
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend-----karalter te ontnemetr, dan is de algemene vergadering wij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die--voordrachten
Om de driejaren treedt een gedeelte van de bestuursleden op dejaarvergadering -af volgens een in het huishoudelijk reglement vast te stellen rooster. De----------afgetredenen zdn terstond herkiesbaar. Tussentijds gekozenen treden afop het -tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden.
De bestuursleden, ook al zijn zij niet aan de beuÍ van afueden, kunnen te allen-tijde door de algemene vergadering als bestuurslid worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag vervalt--door het verloop van die termijn
Men houdt op lid van het bestuur te zijn:
door bedanken
door niet herkozen te worden na periodieke afoeding
door ontslag door de algemene vergadering
door verlies van het lidmaatschap van de vereniging of

e. doordedood
Artikel D.l6-l
VERGADERINGEN
D.16. l.
De voorzitterroept een vergadering bijeen zo vaak hij dat nodig acht en steeds

--

iadien tenminste twee bestuursleden daarom vetzoeken. Ook kan in de--------._-bestuursvergadering een volgende vergadering worden vastgesteld
D.16.2. tndien naas het oordeel van de voorzitter een aangelegenheid zo spoedeisend is--dat het bijeenroepen van de vergadering niet kan worden afgewacht, kan ----------schriftelijh telefonisch of met gebruikmaking van welk ander
communic.atiemiddel ook worden beraadslaagd en beslisr
Artikel D.17.
JAARVERSLAG.
D.17. 1. Door de zorgyan het bestuir, en in het bijzonder van de sekretaris, wordt binnen zes maanden na afloop van het boe§aar een jaarverslag over de algemene gang -van zaken in de vereniging gedurende dat jaar samengesteld.------Artikel D.18.
Inrichting en werkwij zE. ---Al hetgeen verder de inrichting en werkwijze vïn het bestuur aanlgaat, wordt-----D.18. l.
geregeld in het huishoudelijk reglement
Artikel D.19.
BEROEP TEGEN BESLISSINGEN VAN HET BESTI.rTJR
Het beroep dat ingevolge deze statuten of een reglement der vereniging kan---D.19.
worden ingesteld tegen beslissingen van het bestuur, wordt nader in het-------*-huishoudelijk reglement geregeld.
AFDELING E. -------

I
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COMMISSIES, WERKGROEPEN EN TAKEN.
Artikel E.20.
COMMISSIES EN WERKGROEPENE.20.

1.

Buiten de gevallen waarin deze statuten of een reglement dat vordert, kan zowel -de algemene vergadering als het bestuur een commissie of werkgroep instellen--dan wel een of meer leden der vereniging met een bijzondere taak belasten zo ----vaak daartoe naaÍ zijn of haar oordeel behoefte bestaat.

AFDELING F.
}IET VERMOGEN EN HET BEHEER DAARVAN DOOR HET BESTUUR.........
Artikel F.21. ------F.21.

1.

Het veÍÍnogen der vereniging bestaat uit haar huidige bezittingen en al hetgeen zij

verwerft.
GELDMIDDELEN.

2.

De geldmiddelen der vereniging zijn:
inschrij fgelden, -------a.
jaarlijkse bijdragen van de leden,
b.
c. schietgelderq
jaarlijkse bijdragen van de begunstigers,
d.
inkomsten uit eigen verïnogen,e.
subsidies,
g. schenkingen,
h. makingen en-.-.-------..
i. toevallige baten,
VASTSTELLING EN VOLDOENING JAARLIJKSE BIJDRAGEN ETCETERA..-F-21.3 De in het vorige lid onder a tot en met d genoemde gelden worden vastgesteld--door de algemene vergadering
4.
Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat hoofdelijke omslagen door de ------F.21.
algemene vergadering aan de leden kunnen worden opgelegd voor een bijzonderdoel dar niet uit de gewone middelen kan worden gefinancierd
F-21. 5. De wijze van voldoening van de door de leden aan de vereniging verschuldigdegelden wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.Artikel F.22. ------F.21.

f.

BOEKHOUDING.-....

-». l.

Het besfuur houdt van de vermogenstoestand der vereniging zodarrige
aantekeningen dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen --worden gekend.
F.22. 2. Het bodaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar. ---JAARSTUKKEN.
F-22- 3. Door de zorg van het bestuur, en in het bijzonder van de penningmeester, wordtbinnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening over dat boek--jaar opgemaakt bestaande uit: ------a.
een balans,
een staat van baten en lasten en
b.
een toelichting, die tevens het jaanrerslag van de penningmeester bevat.
cF
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4.

Het bestuur ontwerpt tevens een begroting voor het lopende boekjaar teÍ-----------vaststelling door de algemene vergadering,
AFDELING G.

F.22.

--

SLOT EN OVERGANG§BEPALINGEN.
Artikel G.23
INSCHRUVING IN HET VEREMGINGSREGISTER. ..-.
G.23. 1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen in schrijven in het daartoe bestemde
openbaar register gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen
welker rechtsgebied de vereniging is gevestigd.
Bij de inschrijving legt het een afschrift van de statuten ten kantore van dat
G.23.2.
register neer.-------Zijn de statuten der vereniging opgenomen in een notariële akte, dan is het bestuur
G.23.3.
verplicht een authentiek afschrift ofuitreksel van de alÍe, bevattende de stafiÍeÍ1,
ten kantore van het register neer te leggen. ---Artikel G.24.------BE\MARING VAN ARCHIEF EN BOEKHOUDING.
G.24.L Het bestuur is verplicht de belangrijkste archiefstukken, zoals notulen, de
ledenadministratie en de belangrijkste conespondentie, tenminste twintig en de-..
belangrijkste financiële snrkken, zoals de boeken, de jaarrekeningen en de---------begrotingen, tenminste zeven jaar lang te bewaren.-Artikel G.25.
VEREFFENAARS.
G.25. 1. lndien de vereniging wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het orgaan-dat of de persoon die door de wet of deze statuten met het beheer over het--veÍmogen der vereniging is belast. Indien de algemene vergadering tot ontbiuding
besluit, kail zij de vereffening ook opdragel aan anderen, wier salaris zij dat -----tevens regelt. -Door de zorg van vereffenaars of de vereffenaar wordt de ontbinding--------G.25.2.
ingeschreven in het register bedoeld in artikel G.23.1
Indien de vereffening plaatsvindt door het bestui:r of door vereffenaars, benoemd
G.25.3.
door de algemene vergadering, leggen vereffenaars na afloop van de vereffeningrekening en verantwoording af aan de algemene vergadering.

Artikel G.26.-----SALDO....-

G.26.1.

Het eventueel voordelig saldo vervalt aan de ledenIndien de algemene vergadering toÍ ontbinding besluit, kan zij ook sen voordelig saldo geven
G.26.3.
Bedragen waaÍover binnen zes maanden na betaalbaar'stelling van de laatste
uitkering nog niet is beschikt, worden in bewaring gegeven ter plaatse tot het:---ontvangen vau gerechtelijke eonsignatiëu aangewezen.
Artikel G.27
tlt!!§!I-Er
REGLEMENTEN
G.27.1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin nader ----worden geregeld de onderwerpen waarvan de nadere regeling door deze statuten is
voorgeschÍeven of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht.
G.26.2.

l1

G.27.2.
G.27.3.

De algemene vergadering kan eveneens reglementen betr,effende bepaalde
onderwerpen vaststellen.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met algemene-----*:
rechtsbeginselerq de wet, de voorschriften van de KNSA, bedoeld in artikel----B.4.4.of deze statuten.

Artikel 28.---WIJZIGING EN ONTBINDING. -..-..G.2t. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algernene vergadering, waartoe is opgeroepen met de

G.28.2.

G.28.3.

G.28.4.
G.28.5.

c.28.ó.

G.28.7.

---------

mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De------termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven --(7) dagen.
Zij die de oproeping toÍ de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijzigrrry hebben gedaaÍL moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de--vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging---woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden-Bovendien wordt een afschrift als hiervoor Hoeld, aan alle leden toegezonden. Een besluit tot statutenwijzigms behoeft ten minste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde--van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de ----leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan kan de voorzitter de vergadering-sluiten en onmiddellijk hierna een tweede vergadering opeÍren, waarin over het---voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht hetaantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met
een meerderheid van ten minste trryeelderde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Indien deze statuten zijn opgenomen in een notariële akte, treedt een wijziging ..voorts niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt
Het bestuur legt een afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten ten -kantore van het register, bedoeld in artikel G.23.1. neer.
Zijn de statuten der vereniging opgenomen in een notariële akte, dan is het bestuir
verplicht een authentiek afschrift of uittreksel van de akte, bevattende de --------wijzigmg en de gewijzigde statuten, ten kantore van het register neer te leggen. -Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige-----toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging. Het besluit tot---------ontbinding wordt ingeschreven in het register als bedoeld in artikel G.23.1.

Artikel G.29. --.-------ONVOORZIENE GEVALLEN
G.29.1. In gevallen waarin deze stahrten niet voorzien, en ook achtereenvolgens de--------algemene rechtsbeginselen, de wet en het gewoonterecht zwijgeq beslist het----*
bestuur.--De beslissing van het bestuur moet redelijk zijn, ea mag niet strijden met---------G.29.2.
algemene rechtsbeginselen, de wel de voorschriften van de KNSA, bedoeld in---artikel8.4.4., of deze stahrten."
slot
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1).

Ik, notaris, heb de aanwezige personen de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting ---gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengl. Zij hebben verklaard
datÀj een conccpt vandezs akte hebben gele,zcg de inhoud kennen en daarmee instemmen.Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebbn de aanwezige personen en daama ik de
akte ondertekend. Het origineel van deze akt€ zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden
in Nieuwegein op de datum die ik in het begin van deze akte heb vermeld.
DIT IS EEN AFSCHRIFT VAN DE ORIGINELE AKTE, UITGEGEVEN NA
ONDERTEKENING
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