STATUTEN ROEIVERENIGING DE LAAK
Naam en zetel.
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "Roeivereniging De Laak" en is gevestigd te 's-Gravenhage.
De vereniging is opgericht op negenentwintig december negentienhonder d elf en is bij de
statutenwijzigingvastgesteld bij akte op eenendertig maart negentienhonderd eenentachtig
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van de roeisport, een en ander in de
ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het hebben en het onderhouden van een
botenhui s en roeiboten, door het bieden van roei-instructie, door het deelnemen aan
roeiwedstrijden en toertochten, door het organiseren van roeiwedstrijden en toertochten en door
het aanwenden van alle andere wettige middelen, weIke daartoe kunnen strekken.
Organen van de vereniging en boekjaar.
Artikel 3.
1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering alsmede alle overige
personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zi jn met
een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering
besli ssingsbevoegdheid is toegekend.
2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid .
3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar van een januari tot eenendertig december.
Lidmaatschap
.
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die op een januari van het lopende boekjaar
tien jaar of ouder zijn.
2. De vereniging kent gewone leden, ereleden en buitenleden.
3. Gewone !eden zijn zij die zich schriftelijk als gewoon lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn t oegelaten.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging en/of voor de
roeisport in het algemeen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn
benoemd.
5. Buitenleden zijn zij die voldoen aan de eisen van de gewone Ieden doch die hun hoofdve rblijf
hebben buiten een straal van vijftig kilometer van de locatie van de vereniging en die beperkt van
het materieel van de vereniging gebruik willen maken. Buitenleden zijn zi j die zich schriftelijk als
buitenlid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten. De bevoegdheden van de buitenleden voor gebruik van het materieel van de vereniging
worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
Artikel 5.
1. De vereniging kent buitengewone leden welke geen leden zijn in de zin van de wet.
2. Buitengewone leden zijn zi j die op een januari van het lopende boekjaar achttien jaar of ouder zijn
en die zich schriftelijk bij het bestuur als buitengewoon lid hebben aangemeld en door het bestuur
als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Buitengewone leden kunnen deelnemen aan bij
huishoudelijk reglement vast te stellen activiteiten van de vereniging.
3. Buitengewone leden kunnen nimmer namens Roeivereniging De Laak als deelneme r warden

ingeschreven voor wedstrijden die onder de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden
van de KNRB worden georganiseerd.
Artikel 6.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 7.
De leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun als zodanig bij of
krachtens deze Statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen volgens
artikel 21 van deze Statuten zijn toegekend of opgelegd.
Toelating tot het lidmaatschap.
Artikel 8.
1. Het bestuur beslist omtrent toelating van de in artikel 4 en 5 bedoelde leden.
2. lngeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
3. Het bestuur is bevoegd om in enig boekjaar de toename van het aantal leden te beperken.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 9.
1. Het lidrnaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door het bestuur;
d. door ontzett ing door het bestuur.
2. Opzegging van het lidrnaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of per e-mail geschieden tegen
het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand.
Het lid ontvangt een bevestiging van de opzegging per post of e-mail. Niettemin is onmiddellijke
beeindiging van het lidmaatschap door opzegging van het lid mogelijk, indien redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. lndien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan eveneens slechts geschieden tegen het
einde van het boekjaar. De opzegging geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste een maand. Opzegging van het lidrnaatschap door het bestuur kan
slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de tweede en derde zin van
lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan aIleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de
ondanks betalingsherinneringniet of niet- tijdige betaling door het lid van zijn contributie, of
wanneer een lid de vereniging of haar leden op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt
door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in
kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft decontributie voor het
geheel door het lid verschuldigd, behoudens in geval van overlijden van een lid, waarbij
vermindering zal warden toegepast naar tijdsgelang, mits daar binnen zes maanden na het
overlijden om wordt verzocht.

Wijzigingen soort van lidmaatschap.
Artikel 10.
1. Een gewoon lid kan aan het bestuur schriftelijk het verzoek doen te worden toegelaten als
buitengewoon lid. lndien daaraan wordt voldaan, vervallen zijn rechten en verplichtingen als
gewoon lid bij de aanvang van het op het bestuursbesluit volgende boekjaar.
2. Een buitengewoon lid kan aan het bestuur schriftelijk het verzoek doen te warden toegelaten als
gewoon lid. lndien daaraan wordt voldaan, verkrijgt hij met ingang van de datum van bevestiging
daarvan de rechten en verplichtingen van gewoon lid, waarbij de contributie over het lopende
boekjaar naar t ijdsgelang zal warden vastgest eld. De alsdan nog verschuldigde contribut ie moet
binnen een maand na kennisgeving warden voldaan.
Donateurs.
Artikel 11. Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan
de minimal e hoogt e door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die als zodanig door het
bestuur zijn t oegelaten.
Geldmiddelen.
Artikel 12.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van de !eden, de geldelijke bijdrag e
van donateurs, entreegelden, t oeslagen, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Gewone leden, buitenleden, en buitengewone !eden zijn jaarlijks contributie verschuldigd . De
hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Ereleden zi jn geen contributie verschu ld igd.
4. De algemene vergadering kan besluiten de gewone leden, buitenleden, en buitengewone leden te
verdelen in categorieen die verschillende contributie verschuldigd zijn.
5. Nieuwe leden, die niet eerder lid zijn geweest, zijn bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig een
entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
Bestuur.
Artikel 13.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. De voorzitter, de secretaris en de

penningmeester warden in functie verkozen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de meerderjarige gewone !eden, de
ereleden en de buitenleden van de vereniging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het
totale aantal bestuurders vast. De benoeming van bestuursleden geschiedt na voorafgaande
kandidaatstelling.
3. Het bestuur stelt voor iedere te vervullen vacature een kandidaat voor en maakt deze bekend in
de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming moet plaats vinden. Deze agenda
wordt tenminste een maand voor de vergadering gepubliceerd in het orgaan van de vereniging en/of
via een rondzending per post en/of andere daartoe wettelijk toegestane middelen.
4. Door tenminste tien gewone leden, ereleden of buitenleden kunnen schrift elijk kandidaten
warden voorgesteld. Deze voorstellen moeten de secretaris uiterlijk twee weken voor de algemene
vergadering hebben bereikt en moeten vergezeld gaan van een verklaring van het kandidaat
gestelde lid, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden .
5. Bij iedere kandidaatstelling moet aangegeven warden voor weIke vacature de kandidaat wordt
gesteld.
6. Best uurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering

worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering
met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. De geschorste
bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en
kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
7. lndien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie
maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
8. Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. Elk bestuurslid treedt twee jaar na
zijn benoeming af in de algemene vergadering die dan wordt gehouden volgens het door het bestuur
op te maken rooster van aftreding en is aansluitend eenmaal herbenoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in en is
aansluitend maximaal tweemaal herbenoembaar als bestuurslid . lndien de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester, dan wel twee van hen gelijktijdig aan de beurt van aftreden en niet
herbenoembaar zij n, kan een van hen in afwijking van het bepaalde in de vorige zin wederom
warden herbenoemd. Hij treedt alsdan af in de eerstvolgende algemene vergadering. lndien de
algemene vergadering van oordeel is dat bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan de
voorzitter, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, nogmaals worden herbenoemd. Hij treedt
alsdan af op de volgende algemene vergadering.
9. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 14.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen waarbij tenminste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is waaronder tenminste twee van de in functie verkozen bestuursleden . De
voorzitter beslist bij staken van de stemmen.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te alien tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur
is verplicht de hiervoor in dit lid bedoelde stukken, alsmede de in lid 3 van artikel 16 bedoelde
verslagen, balansen en staten van baten en lasten tenminste te bewaren gedurende de daarvoor
wettelijk gestelde termijn.
4. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het
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.
5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt die door het
bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door twee bestuursleden warden ondertekend.
6. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen en daaraan bepaalde taken onder
verantwoordelijkheid van het bestuur te delegeren.
Artikel 15.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitt er, hetzij de secretaris, hetzij de
penningmeester.
Algemene vergadering.

Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is
gevestigd.

2. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet
of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
a. een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid;
b. legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering over.
Deze stukken warden ondertekend door de bestuurdersleden; ontbreekt de ondertekening van een
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van
de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen. In deze vergadering komen voorts aan de orde:
c. de benoeming van de in lid 4 van dit artikel bedoelde commissie voor het lopende boekjaar;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
4. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee meerderjarige
gewone leden, buitenleden, of ereleden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoordingvan het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de
com mi ssie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur doet de benodigde stukken tijdig voor de dag, waarop de
algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan
de commissie.
5. 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 in de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
6. Jaarlijks, tenminste twee maanden voor aanvang van het nieuwe boekjaar, wordt een algemene
vergadering gehouden waarin de begroting en de contributies van de leden voor het nieuwe
boekjaar worden vastgesteld .
Artikel 17.
1. Naast de algemene vergaderingen, bedoeld in lid 3 en 6 van het vorige artikel, worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan een
maand. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van tenminste een maand, waarbij onder schriftelijke mededeling
tevens wordt verstaan publicatie in het orgaan van de vereniging en/of een rondzending per post
en/of andere daartoe wettelijk toegestane middelen. De bijeenroeping van de algemene
vergadering kan per e-mail geschieden aan het bij de vereniging bekende adres. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Besluiten over onderwerpen die niet bij de oproeping werden vermeld kunnen slechts worden
genomen in een vergadering waarin meer dan twee/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden
aanwezig is en met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, alies met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 22 en 24.

Stemrecht.
Artikel 18.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone leden, de ereleden, de buitenleden, en
de buitengewone leden, alsmede degenen, die door een algemene vergadering of het bestuur zijn
uitgenodigd. Geen toegang heeft een ingevolge artikel 9 lid 4 geschorst li d, behoudens vaar de
behandeling van zijn beroep.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering is ieder gewaon lid, erelid en buitenlid dat niet
geschorst is. leder van hen heeft een stem. Stemmen bij valmacht is niet taegestaan
.
3. Het stemrecht van een minderjarig gewoan lid dat de leeftijd van 16 jaar nag niet heeft bereikt,
kan warden uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.
4. De voarzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering warden
gehouden.
5. Alie besluiten waaromtrent bij de wet of deze Statuten geen grotere meerderheid is
voargeschreven, warden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen warden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van
personen, dan beslist het lot.
lndien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo
nodig na tussenstemming .
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen warden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens
afwezigheid, door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig,
dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het ter algemene vergadering verhandelde warden notulen gehouden door de secretaris of
door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen warden tenminste een maand voor
de eerstvolgende algemene vergadering gepubliceerd in het orgaan van de vereniging en/of middels
en rondzending per post en/of andere daartoe wettelijk toegestane middel en aan alle leden. Deze
-notulen warden in dezelfde of in de eerstvolgende algemen e vergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Tuchtrechtspraak.
Artikel 20.
1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wet, de Statuten,
reglementen volgens art de artikelen 21 en 21a van deze Statuten en/of besluiten van organen van
de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging warden geschaad.
2. Tevens zal st rafbaar zijn handel en of nalaten in str ijd met het Doping reglement en het
tuchtreglement van de KNRB, zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden de

wedstrijdbepalingen, alsmede met de Statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
Koninklijke Nederlandse Roeibond, verder te noemen: "de bond", of waardoor de belangen zoals
die thans luiden of te enigertijd in gewijzigde vorm luiden de wedstrijdbepalingen, alsmede met de
Statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de Koninklijke Nederlandse Roeibond,
verder te noemen: "de bond", of waardoor de belangen van de bond warden geschaad.
3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is
opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid I en 2 de
volgende sancties op te leggen:
a. berisping;
b. de uitvoering van een taak;

c. tuchtrechtelijke boetes;
d. schorsing;
e. ontzetting als bedoeld in artikel 9.
4. Tegen een straf als bedoeld in lid 3 b, c, den e staat, binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van de straf, beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep blijft destraf van kracht.
5. Tuchtrechtelijke boetes kunnen warden opgelegd tot het bij huishoudelijk reglement vastgestelde
maximum .
6. Schorsingen kunnen warden opgelegd voor de in het huishoudelijk reglement aangegeven
maximum perioden. Gedurende de periode dat iemand geschorst is heeft hij, behoudens voor de
behandeling van zijn beroep, geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet in
persoon aan de stemming deelnemen, terwijl hembovendien gedurende deze periode ook andere
aan het lidmaat schap verbonden rechten kunnen warden ontzegd.
7. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is de betrokken persoon onderworpen aan de
bepalingen van de Statuten en reglementen van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering
van de bond.
Reglementen.
Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen,

waarin onderwerpen warden geregeld, waarin door deze Statuten niet of niet volledig wordt
voorzien.
2. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die
strijdig zijn met de wet of met deze Statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudeli jk reglement en de andere
reglementen, is het bepaalde in artikel 22 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 21a. Alie leden van de vereniging zijn verplicht om:
a. Het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het tuchtreglement van
de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (verder te noemen: de KNRB ), zoals die thans luiden of te
eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en daaruit voortvloeiende verplichtingen
na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te
verlenen;
b. In geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het tuchtreglement
van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid op hen van het
Dopingreglement en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de
statuten van de KNRB, te aanvaarden;
c. De sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/ of tuchtreglement aan hen warden
opgelegd, bij onherroepelijk warden van deze sancties, te aanvaarden; en

d. Te aanvaarden dat deze sancties een grand kunnen zijn voor ontzetting uit het lidmaatschap. De
op grand van het Dopingreglement en/ of tuchtreglement aan een lid van de vereniging opgelegde
sancties kunnen, bij onherraepelijk worden van deze sancties, een grond zijn voor ontzetting van het
lid uit het lidmaatschap van de vereniging
Statutenwijziging
Artikel 22.
1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van een algemene

vergadering, waartoe tenminste een maand van tevoren werd opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de opraeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
Statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de datum der vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op de
daartoe geschikte plaats in het gebouw van de vereniging voor de !eden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarap de vergadering werd gehouden. Het voorstel tot wijziging is eveneens
vanaf twee weken voor de datum van de vergadering beschikbaar bij het bestuur.
3. Tot wijziging van de Statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, tenzij het betreft een
wijziging als bedoeld in artikel 24 lid 2.
4. De Statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt.
5. Na in werking treden van de Statutenwijziging worden de leden daarvan op de hoogte gebracht
middels een mededeling in het orgaan van de vereniging.
Aandeelhouders.
Artikel 23.
Bij oprichting van de vereniging zijn aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam gesteld. Zoals
vastgelegd bij de Statutenwijziging door de Algemene vergadering op vijfentwintig oktober
negentienhonderd negenenzestig en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zestien december
negentienhonderd negenenzestig zijn de aandelen sinds een januari negentienhonderd zeventig niet
overdraagbaar. De aan de aandelen verbonden rechten vervallen bij de dood van de aandeelhouder.
Bij ontbinding van de vereniging zoals vermeld in artikel 24, worden de aandeelhouders opgeroepen
middels publicatie in het verenigingsorgaan en in tenminste een regionaal dagblad. Bij ontbinding
van de vereniging zoals vermeld in artikel 24, wordt ten laste van een eventueel batig liquidatiesaldo
aan aandeelhouders een uitkering gedaan van de oorsprankelijke inleg per aandeel (vijfenveertig
euro en achtendertig cent (EUR 45,38)), wanneer de aandeelhouders zich daartoe binnen drie
maanden na oproeping persoonlijk hebben gemeld.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 24.
1. Het bepaalde in artikel 22 lid I is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene

vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Tot ontbinding van de vereniging en tot wijziging van dit artikel kan de algemene vergadering
slechts besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de stemgerechtigde leden
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Is ni et drie/vierde gedeelte van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vert egenwoordigd , dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan na veertien
dagen, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat
voor de vorige vergadering was gepubliceerd, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde !eden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de

uitgebrachte stemmen. Ten laste van een eventueel batig liquidatiesaldo wordt een uitkering van
eenhonderd gulden (vijfenveertig euro en achtendertig cent (EUR 45,38)) per "aandeel" gedaan.
Voor het overige wordt het saldo aangewend voor een door de algemene vergadering aan te wijzen
doel, hetwelk zoveel mogelijk in overeenstemmingmoet zijn met het doel der vereniging.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft devereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam warden
toegevoegd de woorden "in liquidatie" .
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