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Notariskantoor Verhoeks 
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1780 KB Den Helder 

tel.:  0223-611180 

fax:  0223-618222 

email: info@notarisverhoeks.nl 

 

 

OPRICHTING VERENIGING 

 

 

 

Heden, twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Arnold  ------  

Verhoeks, notaris, gevestigd te Den Helder:  ---------------------------------------------  

1. mevrouw Janny Annetje Gertrude KARSIJNS, geboren te Den Helder op  

zesentwintig maart negentienhonderd vierenvijftig, wonende 1785 DS Den  -  

Helder, Andromeda 81, (Nederlandse identiteitskaart nummer: IKPL1J437,   

uitgegeven te Den Helder op twee mei tweeduizend twaalf), gehuwd; en -----  

2. mevrouw Anna Wilhelmina PRONK, geboren te Den Helder op een maart  

negentienhonderd achtenzestig, wonende 1785 JT Den Helder, Jonkheer  ----  

Jacob van Veenstraat 10, (Nederlandse identiteitskaart nummer:  --------------  

IX4KLPB33, uitgegeven te Den Helder op zeventien februari tweeduizend  -  

elf), gehuwd. ----------------------------------------------------------------------------  

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en ----------  

daarvoor de navolgende statuten vast te stellen: ------------------------------------------  

STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------  
Naam en zetel ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Sport- en  -------------------------  

Activiteitenvereniging Turnlust, hierna in de statuten aan te duiden als: de  

vereniging.  ------------------------------------------------------------------------------  

 De vereniging is de voortzetting van de Christelijke Sport- en  -----------------  

Jeugdvereniging Turnlust, opgericht op een januari negentienhonderd  -------  

zeventig (Koninklijk Besluit op dertien juli negentienhonderd twee en  -------  

zeventig, nummer 134)  nu deze na haar liquidatie is opgegaan in de  ---------  

vereniging. De voormalige vereniging Christelijke Sport- en -------------------  

Jeugdvereniging Turnlust was een voortzetting van de Christelijke Jonge  ---  

mannen vereniging, spreuken “9:10a”, opgericht op zes en twintig juni  ------  

achttienhonderd negen en vijftig (Koninklijk Besluit op zes en twintig mei  -  

negentienhonderd acht en veertig, nummer 15) en de Christelijke  -------------  
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gymnastiek vereniging “Turnlust”, opgericht op één en dertig oktober  -------  

negentienhonderd vijf (Koninklijk Besluit op negentien juni  -------------------  

negentienhonderd twee en vijftig, nummer 72). -----------------------------------  

2. De vereniging is statutair gevestigd in Den Helder. -------------------------------  

Doel en Middelen ------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging stelt zich tot doel de lichamelijke en geestelijke vorming door het --  

bevorderen van activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur en  -----------  

ontspanning.  -----------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging is opgericht op christelijke grondslag. De vereniging schept  ---------  

zodanige voorwaarden dat met respect voor elkaars opvattingen met betrekking  --  

tot geloof, overtuiging, ras, geslacht, geaardheid en taal en op basis van  ------------  

gelijkwaardigheid recht wordt gedaan aan de beleving van het lidmaatschap en/of   

sportbeleving. ----------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging heeft geen winstoogmerk ---------------------------------------------------  

Artikel 3 -----------------------------------------------------------------------------------------  

Zij tracht dit doel ten behoeve van de leden te bereiken door: --------------------------  

1. het oprichten van afdelingen voor verschillende takken van sport, recreatie,   

cultuur en ontspanning; ----------------------------------------------------------------  

2. het faciliteren van de leden en deze te stimuleren om deel te nemen aan  -----  

activiteiten op het gebied van sport, recreatie , cultuur en ontspanning; -------  

3. het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur    -  

 en ontspanning. -------------------------------------------------------------------------  

4. het uitgeven van verenigingsnieuws; ------------------------------------------------  

5. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel bevorderen. ------------  

Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------------  

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. --------  

Leden en donateurs ----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging bestaat uit: --------------------------------------------------------------------  

1. gewone leden; ---------------------------------------------------------------------------  

2. jeugdleden; ------------------------------------------------------------------------------  

3. ereleden; ---------------------------------------------------------------------------------  

4. leden van verdienste; en  --------------------------------------------------------------  

5. donateurs. --------------------------------------------------------------------------------  

Leden en donateurs kunnen alleen natuurlijke personen zijn. Het lidmaatschap - ---  

van de vereniging is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor vererving  --------  

vatbaar. Voor het lidmaatschap van een afdeling is vereist dat men lid is van de  ---  

vereniging. --------------------------------------------------------------------------------------  

Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging betekent beëindiging van het   

lidmaatschap van de afdeling en omgekeerd.----------------------------------------------  

Artikel 6 -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Als gewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: -----------------  
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 zij die de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt. ---------------------------  

2. Als jeugdlid kunnen worden toegelaten: -------------------------------------------  

 zij die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben bereikt. ----------------  

 Nadere bepalingen over de status van het lidmaatschap kunnen worden  ------  

opgenomen in het huishoudelijk reglement. ----------------------------------------  

3. Ereleden zijn alle natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op  ----  

bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht  ---  

van het hoofdbestuur door de algemene vergadering zijn benoemd.  -----------  

4. Leden van verdienste zijn alle natuurlijke personen die zich jegens de  ------  

vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht van het   

het hoofdbestuur door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. ----------  

5. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel  

te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum  --  

bijdrage. ----------------------------------------------------------------------------------  

Slechts leden hebben stemrecht. Het stemrecht van een jeugdlid kan slechts  -------  

worden uitgeoefend door één der wettelijke vertegenwoordigers van het jeugdlid  -  

die zich als zodanig daartoe voorafgaande aan de vergadering aan de voorzitter  ---  

kenbaar heeft gemaakt. Indien meer wettelijke vertegenwoordigers van een  --------  

jeugdlid ter vergadering aanwezig zijn dienen zij voortijdig te beslissen wie de  ---  

stem uitbrengt op straffe van het ongeldig zijn van de uitgebrachte stem(men).  ----  

Lidmaatschap -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------------------------  

Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door schriftelijke  ------  

aanmelding bij het secretariaat van de vereniging of bij het secretariaat van een  ---  

afdeling. Het jeugdlidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen op  -----  

verzoek van ten minste één der wettelijk vertegenwoordigers van het aspirant- -----  

jeugdlid. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste een volledig  ----------  

verenigingsjaar en vervolgens stilzwijgend verlengd telkens voor een jaar tot  ------  

wederopzegging. -------------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------  

 a. bij overlijden; --------------------------------------------------------------------  

 b. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer   

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij  --  

de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen   

jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van  -  

de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  ------  

voortduren of het lid handelt in strijd met de belangen en/of  ------------  

doelstellingen van de vereniging en/of de  ----------------------------------  

afdelingen, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur. Opzegging  ---  

namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur; ------------------  

 c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid  

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging  ------  

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; ----------------  
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 d. door opzegging door het lid. ---------------------------------------------------  

2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan  -----  

slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn  

van tenminste één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar.  -------  

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de --  

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het  ---------  

lidmaatschap te laten voortduren. ----------------------------------------------------  

 Voorts kan het bestuur van een afdeling bij reglement afwijken van het  ------  

vorenstaande en het lid meer opzeggingsmogelijkheden bieden mits  ---------  

tenminste de hiervoor genoemde termijn van opzegging in acht wordt  -------  

genomen.---------------------------------------------------------------------------------  

3.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het  -----------  

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de  -----  

datum waartegen was opgezegd. -----------------------------------------------------  

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit  ---  

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard,  -  

te zijnen opzichte uit te sluiten.-------------------------------------------------------  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur. --------------  

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op  --  

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het  -----  

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het  ----  

lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de   

kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.  

 Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave  -----  

van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende  --  

het beroep is het lid geschorst en heeft geen stemrecht. Het geschorste lid  ---  

wordt wel uitgenodigd op de algemene ledenvergadering waarin zijn beroep  

behandeld zal worden. -----------------------------------------------------------------  

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,  -------  

blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. -------  

Hoofdbestuur en Dagelijks bestuur ---------------------------------------------------------  

Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het hoofdbestuur bestaat uit een zodanig aantal als het aantal  -----------------  

afgevaardigden van de afdelingen, aangevuld met drie leden die worden  ----  

gekozen door de algemene ledenvergadering. Deze drie vormen tezamen het  

Dagelijks bestuur. De leden van het Dagelijks bestuur bestaan uit een  --------  

voorzitter, secretaris en penningmeester en worden in functie gekozen.  ------  

 Elke afdeling vaardigt de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van het  --------  

afdelingsbestuur af voor het hoofdbestuur. -----------------------------------------  

 Van gelijktijdige bestuursdeelname is een van de twee echtgenoten of  -------  

partners uit een relatie uitgesloten. Alleen wettelijk meerderjarige  ------------  

stemgerechtigden leden kunnen als bestuurslid gekozen worden. --------------  

2. Het Dagelijks bestuur is bevoegd in uitzonderlijke en/of spoedgevallen  ------  
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beslissingen te nemen en legt hiervan verantwoording af in de eerstvolgende  

bestuursvergadering. -------------------------------------------------------------------  

3. De benoeming van de leden van het Dagelijks bestuur geschiedt door de  ----  

algemene ledenvergadering uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken   

van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het hoofdbestuur als tenminste   

tien (10) leden. De voordrachten door het hoofdbestuur worden bij de  -------  

oproeping tot vergadering meegedeeld. De voordrachten uit de leden moet  -  

voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden  ------  

ingediend. --------------------------------------------------------------------------------  

4. De leden van het Dagelijks bestuur worden benoemd voor een periode van  -  

drie (3) jaar. Elk jaar treedt zo mogelijk een/derde van het aantal Dagelijks  -  

bestuurders af, volgens een door het Dagelijks bestuur vast te stellen rooster.  

Aftredende bestuursleden zijn terstond en onbeperkt herkiesbaar. --------------  

 Indien een bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar wenst af te treden,   

is hij verplicht zijn voornemen hiertoe tenminste vier weken van tevoren  ----  

schriftelijk aan het hoofdbestuur mee te delen.  -----------------------------------  

5.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de  -----------  

voorzitter, de secretaris en de penningmeester onderscheidenlijk door hun  --  

respectievelijke plaatsvervangers uit het hoofdbestuur, doch tenminste door   

twee gezamenlijk handelende hoofdbestuursleden, met in achtneming van  --  

het bepaalde in het volgende lid. -----------------------------------------------------  

6.   Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en de   

zorg van de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering.   

Het hoofdbestuur is voor het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan  -  

de algemene ledenvergadering, brengt zijn jaarverslag uit en legt rekening  --  

en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid,  ---  

onder overlegging van de nodige bescheiden. Het hoofdbestuur is, mits met   

voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot  -  

het aangaan van de volgende rechtshandelingen: ----------------------------------  

 a.  het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;  --------  

 b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of   

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt  

of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld verbindt. Op het  ---------  

ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep  -----  

worden gedaan; ------------------------------------------------------------------  

 c. zelfstandig de vereniging te vertegenwoordigen en daden van beheer  -  

en beschikking te verrichten, met dien verstande, dat  ---------------------  

rechtshandelingen welke een totaal risico waarvan het bedrag jaarlijks   

door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, te boven gaan, de  -  

voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering  ---------  

vereisen. --------------------------------------------------------------------------  

7. De penningmeester kan slechts aftreden na verleende decharge door de  ------  

algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------------  



6 

Aansprakelijkheid -----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Noch leden van het hoofdbestuur van de vereniging, noch de leden van de  --  

besturen van de in artikel 10 genoemde afdelingen kunnen door de  -----------  

vereniging op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke  ------  

schade dan ook toegebracht aan zichzelf, aan anderen en/of goederen  --------  

aan/van derden. -------------------------------------------------------------------------  

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde  -------------  

onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het  --  

bestuur zijn benoemd. ------------------------------------------------------------------  

Afdelingen --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10 ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. De instelling van de in artikel 3 genoemde afdelingen geschiedt door en  -----  

onder verantwoording van het hoofdbestuur. --------------------------------------  

2. Ter regeling van het goed functioneren van de afdelingen wordt uit en door   

de leden van deze afdelingen een bestuur gekozen van ten minste drie (3)  ---  

wettelijk meerderjarige stemgerechtigde leden van de vereniging. Deze  -----  

afdelingsbesturen zullen zoveel als mogelijk bestaan uit een oneven aantal.  -  

De bepalingen in artikel 8 lid 3 en lid 4 zijn van overeenkomstige  ------------  

toepassing. De leden van het afdelingsbestuur bestaan uit een voorzitter,  ----  

secretaris en penningmeester en worden in functie gekozen. De overige  -----  

functies worden door het afdelingsbestuur aangewezen. -------------------------  

3. Het bestuur van de afdeling regelt zelfstandig de interne en externe zaken ---  

van de afdeling. Ten minste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering ---  

van de afdeling gehouden. Het bestuur van de afdeling is verantwoording  ---  

verschuldigd aan het hoofdbestuur. --------------------------------------------------  

4. Leden van de afdeling kunnen zijn alle natuurlijke personen, die daartoe  ----  

schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven met inachtneming van artikel  

6 en 7 van deze statuten. ---------------------------------------------------------------  

5. Leden van de afdelingen hebben een stem over zaken en personen in de  -----  

afdelingsvergaderingen van de afdeling waarvan zij lid zijn. --------------------  

Einde bestuurslidmaatschap ------------------------------------------------------------------  

Artikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Een bestuurder defungeert: -------------------------------------------------------------------  

a. door zijn overlijden; --------------------------------------------------------------------  

b. door zijn aftreden; ----------------------------------------------------------------------  

c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ------------------------  

d. door zijn ontslag door de rechtbank; -------------------------------------------------  

e. bij het einde van zijn lidmaatschap van de vereniging. ---------------------------  

Materieel ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Het materiaal/materieel van de vereniging wordt beheerd door de desbetreffende  -  

afdelingen zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Alle materialen/ ---  
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materieel van een afdeling vervallen aan de vereniging bij opheffing van de  -------  

afdeling. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Vergaderingen ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 13 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de jaarlijkse  ----  

algemene ledenvergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat  ---  

tenminste de volgende punten ter behandeling: -------------------------------------------  

1. verslagen en rekeningen over het afgelopen verenigingsjaar; -------------------  

2. begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; ----------------------------------------  

3. bestuursverkiezing; ---------------------------------------------------------------------  

4. decharge bestuur; -----------------------------------------------------------------------  

5. benoeming kascontrolecommissie; en  ----------------------------------------------  

6. vaststellen contributie en minimum donatie, alsmede de bijdragen van de  ---  

afdelingen aan de vereniging. ---------------------------------------------------------  

Het hoofdbestuur heeft te allen tijde het recht een ledenvergadering te beleggen.  --  

De oproepen voor de algemene ledenvergadering dienen tijdig te worden  ----------  

verzonden en dienen de te behandelen agendapunten te bevatten. Het  ---------------  

hoofdbestuur is verplicht een buitengewone ledenvergadering binnen vier weken  -  

bijeen te roepen, indien ten minste drie afdelingen de wens daartoe bij  --------------  

gemotiveerd schrijven aan het hoofdbestuur kenbaar hebben gemaakt, bij gebreke   

waarvan de verzoekers het recht hebben zelf tot het beleggen der verzochte  --------  

vergadering over te gaan. ---------------------------------------------------------------------  

Elke (andere) ledenvergadering of afdelingsvergadering wordt bijeengeroepen  ----  

door het betreffende bestuur op een termijn van tenminste veertien dagen. De  -----  

bijeenroeping geschiedt door het doen opnemen van een schriftelijke mededeling   

in de publicaties van de vereniging en op de website. -----------------------------------  

Inkomsten ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14 ---------------------------------------------------------------------------------------  

De  inkomsten van de vereniging bestaan uit: ---------------------------------------------  

1. bijdragen van de afdelingen aan de vereniging gevormd uit de contributies  -  

en entreegelden bij aanvang van het lidmaatschap; -------------------------------  

2. donaties; ---------------------------------------------------------------------------------  

3. verkrijgingen krachtens erfrecht, die slechts beneficiair namens de  -----------  

vereniging kunnen worden aanvaard; en --------------------------------------------  

4. andere legale baten. --------------------------------------------------------------------  

Kascontrolecommissie ------------------------------------------------------------------------  

Artikel 15 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Elke afdeling kent een kascontrolecommissie die bestaat uit ten minste twee leden  

benoemd door de ledenvergadering van de afdelingen uit de wettelijk  ---------------  

meerderjarige stemgerechtigde leden benoemd. (Hoofd)bestuursleden kunnen  -----  

geen zitting nemen in de kascontrolecommissie. -----------------------------------------  

Voorts kent de vereniging een kascontrolecommissie die bestaat uit ten minste  ----  

twee leden die benoemd worden uit de penningmeesters van de afdelingen.  --------  
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Hoofdbestuursleden kunnen geen zitting nemen in deze kascontrolecommissie. ----  

Besluitvorming ---------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 16 ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Alle (niet-geschorste) leden hebben toegang tot de algemene  ------------------  

ledenvergadering casu quo de afdelingsvergadering van de afdeling waarvan  

zij lid zijn. -------------------------------------------------------------------------------  

2. Het ter algemene ledenvergadering casu quo afdelingsvergadering  -----------  

uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is  

genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen  ---  

besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd  --------  

voorstel. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld  

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. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten -  

van de algemene ledenvergadering casu quo afdelingsvergadering genomen   

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----------------------  

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ---------------  

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid  -  

heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen  ---------  

kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte  --------------  

meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één  -  

de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is  ---  

gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder  ----  

niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de  ------  

personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel  --------  

uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het  ---------  

geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming  --  

het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan  -----  

wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe  --------  

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een  -  

stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van  -  

beiden is gekozen. ----------------------------------------------------------------------  

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van  ----  

personen, dan is het verworpen. ------------------------------------------------------  

8. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming over  ---------  

personen geschiedt schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes.  -------------  

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde  -------  

hoofdelijke stemming verlangt. ------------------------------------------------------  

9. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. -------------------------------------------  
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10. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een  -----------  

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur casu  ---  

quo afdelingsbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de  --------  

algemene ledenvergadering casu quo de afdelingsvergadering. -----------------  

11. Zolang in een algemene ledenvergadering casu quo een  ------------------------  

afdelingsvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen   

geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent  --  

alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot  ------------  

statutenwijziging of tot ontbinding  ook al heeft geen oproeping plaatsgehad  

of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander  ---------  

voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een  -------  

daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen. -----------------  

12. Elk ander besluit van de algemene ledenvergadering als hiervoor in lid 10  --  

of lid 11 bedoeld wordt genomen, met inachtneming van het elders in deze  -  

statuten bepaalde omtrent meerderheid, als volgt: ---------------------------------  

 Elke afgevaardigde van een afdeling in het hoofdbestuur brengt een zodanig  

aantal stemmen uit naar rato van het aantal leden van deze afdeling ten  ------  

opzichte van het totaal aantal leden van de vereniging per één november van  

het voorgaande boekjaar. De ratio’s van het zodanig gevonden aantal  --------  

stemmen per afdeling worden afgerond op het dichtstbijzijnde tiental. Indien  

afronding zou betekenen dat een afdeling geen stem kan uitbrengen dan  ----  

heeft deze afdeling (ten minste) tien stemmen. -------------------------------------  

 Alle zodanig uit te brengen (tientallen) stemmen worden uitgebracht  ---------  

conform het resultaat van het besluit welke in de afdelingsvergadering  ------  

eerder is genomen. Is zodanig besluit niet genomen door de  -------------------  

afdelingsvergadering dan beslist het bestuur van de afdeling. -------------------  

 Bij ontbreken van een afgevaardigde of enige andere vacature worden de  ---  

stemmen uitgebracht door een aangewezen vertegenwoordiger van de  -------  

afdeling. ----------------------------------------------------------------------------------  

Reglementen ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 17 ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene  -------------  

ledenvergadering en mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met  -  

deze statuten. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Elk orgaan van de vereniging kan een reglement vaststellen waarbij het zijn   

eigen werkwijze nader regelt. Een dergelijk reglement behoeft de  ------------  

goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Elk reglement mag geen ---  

bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten. ----------------------  

Wijziging van de statuten --------------------------------------------------------------------  

Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan   

door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen  

met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden  -----------  
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voorgesteld. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van  -  

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf -----  

dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  ----------  

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte   

plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de  ---  

vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor  ---  

bedoeld, aan alle leden kenbaar gemaakt.-------------------------------------------  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de  -------  

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van   

de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan  

wordt binnen veertien dagen na de datum van de eerste vergadering een  -----  

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel --  

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het  ------  

aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid  

van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ------------------------  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële   

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder  -----------------  

hoofdbestuurslid bevoegd. ------------------------------------------------------------  

Ontbinding en liquidatie ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 19 ---------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene   -----------  

ledenvergadering. Gedurende de liquidatie blijven de statuten en de reglementen  -  

der vereniging van kracht. De algemene ledenvergadering wijst een  -----------------  

liquidatiecommissie aan en bepaalt de bestemming van het liquidatie saldo. Het  --  

liquidatiesaldo zal in geen geval onder de leden kunnen worden verdeeld. ----------  

Datacommunicatie -----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 20 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Indien aan de secretaris een elektronisch adres van een lid, donateur, of een  -------  

bestuurder wordt opgegeven, houdt deze opgave tevens de instemming in om alle   

kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering  -----  

langs elektronische weg te krijgen toegezonden. Een bericht dat langs  --------------  

elektronische weg toegezonden wordt dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn en   

te worden verzonden aan het adres dat aan de secretaris voor dit doel is  -------------  

opgegeven. --------------------------------------------------------------------------------------  

Slotbepaling ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 21 ---------------------------------------------------------------------------------------  

In alle voorkomende gevallen waarin deze statuten of het vigerende huishoudelijk   

reglement niet voorzien beslist het hoofdbestuur met toestemming van de  ----------  

algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------------------  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte  -------  

betrokken comparanten is aan de hand van de hiervoor gemelde en  ------------------  

daartoe bestemde documenten vastgesteld, dan wel is reeds eerder op deze wijze  -  
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vastgesteld, door mij, notaris. ----------------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de  -----  

datum als in het hoofd van deze akte vermeld. --------------------------------------------  

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.  -  

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen  -------  

prijs te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben  -----  

kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ----------------------------------------  

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de   

comparanten en vervolgens door mij, notaris. ---------------------------------------------  


