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VERENIGING
(WIJZIGING STATUTEN)
VOLLEYBALVERENIGING "TWENTE '05"

Op tien mei tweeduizend zestien verschijnt voor mij, mr. Roelof Wiechers, --notaris gevestigd te Enschede: -----------------------------------------------------------de heer Arnold Boon, wonende te 7523 BM Enschede, Roomweg 171, ------geboren te Vleuten-De Meern op negen augustus negentienhonderd ---------zevenenzestig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zich ---------------legitimerende met zijn paspoort nummer NTH4CH255, ten deze handelend als bevoegd bestuurder van de vereniging: Volleybalvereniging "Twente -'05", statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te 7542 KN ----------Enschede, Holskottelanden 2, ingeschreven in het handelsregister van de --Kamer van Koophandel onder nummer 08134968 en als zodanig deze ------rechtspersoon conform het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de huidige --------statuten terzake rechtsgeldig vertegenwoordigende. -------------------------------De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart dat de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging op zestien september --------------tweeduizend vijftien rechtsgeldig heeft besloten de statuten te wijzigen en --opnieuw vast te stellen als volgt: ---------------------------------------------------------STATUTEN-------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. -----------------------------------------------------------------------------------------Naam.--------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALVERENIGING "TWENTE 05'' Artikel 2. -----------------------------------------------------------------------------------------Zetel.---------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is gevestigd te ENSCHEDE. -------------------------------------------Artikel 3. -----------------------------------------------------------------------------------------Doel. ---------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de volleybalsport in de
ruimste zin van het woord.-------------------------------------------------------------2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door; ------------------a. het houden van geregelde trainingen; -----------------------------------------b. het deelnemen aan wedstrijden in competitieverband;--------------------c. het organiseren van en deelnemen aan volleybalevenementen; -------d. samen te werken met de geëigende openbare en particuliere----------lichamen of personen op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk ---niveau, waaronder begrepen de Nederlandse Volleybal Bond----------(Nevobo); ------------------------------------------------------------------------------e. begunstigers aan te trekken die de vereniging financieel-----------------ondersteunen; ------------------------------------------------------------------------f. al hetgeen te doen wat in de ruimste zin van het woord verband houdt
met gemeld doel. ---------------------------------------------------------------------
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Artikel 4. -----------------------------------------------------------------------------------------Duur. ---------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------------------------------Artikel 5. -----------------------------------------------------------------------------------------Leden. -------------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die, voorover het ------gewone leden betreft, als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het ---hierna in artikel 7 bepaalde. -----------------------------------------------------------2. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en----werkende leden. --------------------------------------------------------------------------3. a. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die daartoe op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn-benoemd, vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of
de doelstelling van de vereniging;-----------------------------------------------b. leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die daartoe op ---------voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn-benoemd vanwege hun verdiensten voor de vereniging of de ----------doelstelling van de vereniging', --------------------------------------------------c. een besluit tot benoeming van iemand tot lid van verdienste of tot ----erelid behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte -------stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige of --------------------vertegenwoordigd aantal stemgerechtigde leden; --------------------------d. werkende leden zijn leden die zich bereid verklaard hebben de--------vereniging louter in materiële zin te willen ondersteunen zonder het--volleybalspel zelve te willen leren of te willen beoefenen in competitief
verband. Werkende leden zijn vrijgesteld van het betalen van enige -financiële bijdrage. ------------------------------------------------------------------4. Het bestuur houdt een register bij, waaronder ook een digitaal -------------adressenbestand wordt verstaan, waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen.------------------------------------------------------------------Artikel 6. -----------------------------------------------------------------------------------------Begunstigers.---------------------------------------------------------------------------------1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging------financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast-te stellen minimum bijdrage. ----------------------------------------------------------2. Onder begunstigers worden in ieder geval verstaan donateurs en ---------sponsoren. ---------------------------------------------------------------------------------3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die ----welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.-------Artikel 7. -----------------------------------------------------------------------------------------Toelating. --------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden en--------------begunstigers. ------------------------------------------------------------------------------2. Bij niet-toelating tot gewoon lid of begunstiger kan de commissie van ----beroep alsnog tot toelating besluiten. Benoeming, samenstelling en ------werkwijze van de commissie worden nader geregeld in het huishoudelijk
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reglement.----------------------------------------------------------------------------------3. Een lid is toegelaten indien niet binnen één maand, na inschrijving op de
door het bestuur voorgeschreven wijze, door het bestuur tot niet-toelating
is beslist.------------------------------------------------------------------------------------4. Betreft de inschrijving een minderjarige, dan moet de inschrijving gedaan
zijn door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. -----------------------------Artikel 8. -----------------------------------------------------------------------------------------Einde van het lidmaatschap. ------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: --------------------------------------------------------------a. door overlijden van het lid; --------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid; ------------------------------------------------------c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; ----------------d. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur. -----------------2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden door een schriftelijke-----kennisgeving voor het einde van het verenigingsjaar en met ----------------inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Onder ---------schriftelijke kennisgeving wordt tevens verstaan kennisgeving door-------middel van een e-mail.------------------------------------------------------------------3. Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot en met het einde van het verenigingsjaar
volgend op het verenigingsjaar waarin niet tijdig en/of niet schriftelijk is--opgezegd tenzij het bestuur anders besluit of indien redelijkerwijs niet ---gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ------------------4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard of met ---------betrekking tot zijn verplichtingen jegens de organisatie van de vereniging
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.----------------------------------5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts -----geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van één -------maand: --------------------------------------------------------------------------------------a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het ----------lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;----------------------------b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet of niet--meer nakomt. -------------------------------------------------------------------------6. Ontzetting 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. ----------------------------------------7. Een opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Een -besluit tot ontzetting geschiedt eveneens door het bestuur. Van een -----besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging --------alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de------betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open bij de commissie van beroep. -----------------------------8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, --blijft desniettemin de vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor het geheel-----verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. Wanneer een----------------
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lidmaatschap eindigt op het eind van het verenigingsjaar volgend op datwaarin niet tijdig of niet schriftelijk is opgezegd, blijft de jaarlijkse bijdrage
tot en met het einde van het lidmaatschap verschuldigd. ---------------------Artikel 9. -----------------------------------------------------------------------------------------Rechten van leden. -------------------------------------------------------------------------1. Leden hebben de rechten zoals deze bij wet, statuten en huishoudelijk--reglement zijn toegekend. -------------------------------------------------------------2. Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden in-------------------competitieverband van Nevobo, lokaal of regionaal georganiseerde ------vrijetijdscompetities ofwel binnen de vereniging georganiseerde -----------wedstrijden of spelen. Het bestuur is bevoegd op dit recht uitzonderingen
te maken.-----------------------------------------------------------------------------------Artikel 10. ---------------------------------------------------------------------------------------Rechten van begunstigers. --------------------------------------------------------------Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze ------statuten worden toegekend, hebben zij het recht alle door de vereniging-----georganiseerde evenementen bij te wonen volgens door het bestuur vast te
stellen regels. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. ---------------------------------------------------------------------------------------Verplichtingen van leden. ----------------------------------------------------------------Leden ouder dan zestien jaar en verzorgers of de wettelijke ---------------------vertegenwoordigers van leden onder de leeftijd van zestien jaar kennen de-volgende verplichtingen; --------------------------------------------------------------------a. zich jegens anderen in redelijkheid en billijkheid en volgens de gangbare
normen van fatsoen en respect voor, tijdens en na het beoefenen van de
volleybalsport te gedragen;------------------------------------------------------------b. zich jegens anderen te onthouden van seksuele of ongewenste -----------intimiteiten, conform de door het bestuur vastgestelde gedragscode;-----c. zich in te zetten voor de organisatorische taken van de vereniging binnen
een door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast
te stellen kader of regeling; het kader of de regeling zullen in het ----------huishoudelijk reglement worden opgenomen;------------------------------------d. zich te houden aan de sancties die door het bestuur worden opgelegd bij
niet-nakoming van de verplichtingen jegens de organisatie van de --------vereniging; ook de sancties zullen onderdeel uit maken van het------------huishoudelijk reglement; ---------------------------------------------------------------e. zich eveneens te houden aan de door het bestuur opgelegde sancties --met betrekking tot de door de Nevobo opgelegde boetes of anderszins--veroorzaakte schade; -------------------------------------------------------------------f. zich te houden aan en te gedragen volgens hetgeen in de statuten, ------huishoudelijk reglement of andere door de algemene ledenvergadering -vastgestelde reglementen is vastgelegd; ------------------------------------------g. de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen -------------ledenbijdragen te voldoen;-------------------------------------------------------------h. adreswijzigingen per omgaande door te geven aan het secretariaat van-de vereniging dan wel aan de door het bestuur aangewezen-----------------
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ledenadministratie;-----------------------------------------------------------------------een automatische incasso af te geven aan het bestuur voor de jaarlijksefinanciële verplichtingen. ---------------------------------------------------------------Artikel 12. ---------------------------------------------------------------------------------------Einde van rechten en verplichtingen. ------------------------------------------------1. De rechten en verplichtingen van leden eindigen bij het rechtsgeldig -----eindigen van zijn of haar lidmaatschap.--------------------------------------------2. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde -wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd behoudens de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar die voor het geheel -blijft verschuldigd. ------------------------------------------------------------------------Artikel 13. ---------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijkse bijdragen.------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn als gemeld gehouden tot het betalen van een jaarlijkse ----bijdrage, zoals die door de algemene ledenvergadering wordt --------------vastgesteld, Onder de jaarlijkse bijdrage wordt in ieder geval verstaan de
jaarlijkse contributie alsmede eventuele nadere door de algemene--------ledenvergadering vastgestelde verplichtingen. ----------------------------------2. Begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage ingeld of een equivalent daarvan in goederen en/of diensten. -----------------3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van dejaarlijkse bijdrage en andere eventueel door de algemene -------------------ledenvergadering vastgestelde geldelijke verplichtingen. ---------------------4. Leden en begunstigers kunnen door de algemene ledenvergadering in--categorieën worden ingedeeld waarvoor een verschillende bijdrage kan worden vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------5. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslag over de leden. ------------------------------------------------------------------6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke----ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse
bijdrage(n) of hoofdelijke omslag zoals in lid 5 bedoeld. ----------------------Artikel 14. ---------------------------------------------------------------------------------------Bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee en maximaal zeven personen, die
door de leden in de algemene ledenvergadering worden benoemd.-------2. Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, secretaris en een -----------penningmeester.--------------------------------------------------------------------------3. Bij benoeming van een minderjarige is een schriftelijke toestemming van
diens wettelijk vertegenwoordiger vereist.-----------------------------------------4. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie --------gekozen. ------------------------------------------------------------------------------------5. Het bestuurslidmaatschap eindigt: --------------------------------------------------a. door ontslag door de algemene ledenvergadering; ------------------------b. door het neerleggen van zijn functie door het lid. ---------------------------6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering ----worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie -------i.
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maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het ----verloop van die termijn.-----------------------------------------------------------------7. Een bestuurder is bevoegd zijn bestuurslidmaatschap neer te leggen, ---mits dit vooraf in een bestuursvergadering mondeling kenbaar is ----------gemaakt en een termijn in acht wordt genomen van drie maanden waarin
de lopende zaken worden afgehandeld en behartigd door het aftredende
lid, tenzij het bestuur anders besluit.------------------------------------------------8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.-----------Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds-----------benoemde bestuursleden treden in de plaats van de afgetreden -----------bestuursleden. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. --------------Artikel 15. ---------------------------------------------------------------------------------------Bestuursfuncties - Besluitvorming van binnen bestuur.----------------------1. Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een---secretaris en een penningmeester aan, en kan voor beide-------------------laatstgenoemden uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een -----------bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. --------------------------------2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de --------secretaris notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende -----------------------bestuursvergadering worden goedgekeurd. --------------------------------------3. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid der ---------stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter. Het bestuur streeft overigens naar consensus. ----------------------------------4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de----vergaderingen van- en de besluitvorming in het bestuur worden gegeven.
Artikel 16. ---------------------------------------------------------------------------------------Bestuurstaken.-------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.------------------------------------------------------2. In het bijzonder is het bestuur bevoegd tot het uitwerken van expliciete--door de algemene ledenvergadering gegeven kaders, waaronder het ----kader voor rechten en verplichtingen voor leden. De uitwerkingen van ---deze kaders worden in het huishoudelijk reglement opgenomen. ----------3. Het bestuur is tevens bevoegd, na verkregen toestemming van de--------algemene ledenvergadering, het huishoudelijk reglement op met name -genoemde punten nader uit te werken, --------------------------------------------4. Indien het aantal bestuursleden beneden twee is gedaald, blijft het -------bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ---------algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de ----open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.----------------------------5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ---------onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies, waarvan de
leden door het bestuur worden benoemd.-----------------------------------------6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene-----------------------ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van ---------------overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register-
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goederen en tot het aangaan 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 van een
ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en ----tegen derden beroep worden gedaan. ---------------------------------------------Artikel 17. ---------------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging.-----------------------------------------------------------------------1. Onverminderd het in de laatste volzin van artikel 16 lid 6 bepaalde wordt
de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur. -----------------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt, mits de betreffende functiesdoor twee verschillende personen worden uitgeoefend, mede toe aan: --a. de voorzitter tezamen met de secretaris; -------------------------------------b. de voorzitter tezamen met de penningmeester; -----------------------------c. de secretaris tezamen met de penningmeester. ----------------------------Artikel 18. ---------------------------------------------------------------------------------------Verenigingsjaar/Boekjaar. ---------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar loopt vanaf één augustus van enig jaar tot en met -------eenendertig juli van het jaar daarop volgend. Het boekjaar van de vereniging
is gelijk aan het verenigingsjaar.----------------------------------------------------------Artikel 19. ---------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag - rekening en verantwoording.----------------------------------------1. Het bestuur is verplicht op een algemene ledenvergadering binnen zes -maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van-deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit te brengen en is tevens verplicht, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af te leggen overzijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze tijdkan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. -----------------------------------------------------------------------------------2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een --------kascommissie van tenminste twee personen, die de rekening en ----------verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen----verslag doet aan de algemene ledenvergadering. De leden van de -------commissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. ----------------------3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere----boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een -------deskundige doen bijstaan. -------------------------------------------------------------4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste --inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te --tonen en inzage van de boeken en bescheiden en andere-------------------gegevensdragers der vereniging te geven. ---------------------------------------5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene--ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming--van een andere kascommissie. ------------------------------------------------------6. Het bestuur is verplicht de bescheiden zoals bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn te bewaren. -----

160091 / 160302 / RW

BLAD - 8 -

Zuiderspoorstraat 3 te Enschede

T: 053 - 484 83 82

E: info@hetnotariskantoor.nl

Artikel 20. ---------------------------------------------------------------------------------------Algemene ledenvergaderingen.--------------------------------------------------------1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle ----------bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur--zijn opgedragen.--------------------------------------------------------------------------2. In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:-------a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel -19 met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie; -------------b. de benoeming van de in artikel 19 genoemde kascommissie voor het
volgende verenigingsjaar; ---------------------------------------------------------c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; -------------------------d. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de---oproeping voor de algemene ledenvergadering. ----------------------------3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. --------------------------------------------------------4. Voorts is het bestuur onder opgave van redenen op schriftelijk verzoek -van tenminste twintig leden of indien het ledental van de vereniging ------beneden te tweehonderd is gedaald, een/tiende van het aantal leden ----verlicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen---veertien dagen geen gevolg wordt gegeven door het bestuur, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping -------------overeenkomstig artikel 24 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. -----------------------Artikel 21. ---------------------------------------------------------------------------------------Toegang en stemrecht.--------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de---vereniging en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige leden.
Geschorste leden hebben geen, geschorste bestuursleden hebben wel -toegang tot de algemene ledenvergadering. -------------------------------------2. Stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben alle meerderjarige niet-geschorste leden. Tevens heeft stemrecht één wettelijke---------------vertegenwoordiger van een of meer minderjarige leden. Ieder --------------stemgerechtigd lid heeft recht op het inbrengen van één stem. -------------3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. --------------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid ----------uitbrengen met dien verstande dat een lid ten hoogste drie andere leden
vertegenwoordigen kan. Dit geldt overeenkomstig voor de wettelijke -----vertegenwoordigers van minderjarige leden. -------------------------------------Artikel 22. ---------------------------------------------------------------------------------------Voorzitterschap - Notulen. ---------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van-de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn----plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden als voorzitter op. Het bestuur kiest uit zijn midden één lid daartoe. Wordt ook op deze -
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wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering --daarin zelve. -------------------------------------------------------------------------------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of --een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen ------gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering door de algemene ---------ledenvergadering worden vastgesteld. De inhoud van de notulen wordt -ter kennis van de leden gebracht. ---------------------------------------------------Artikel 23. ---------------------------------------------------------------------------------------Besluitvorming van de algemene ledenvergadering. --------------------------1. Het ter algemene ledenvergadering 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.-----------------2. 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 rechtsgedingen van de oorspronkelijke stemming. ------------3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle --------besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte --meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de ter vergadering
aanwezige stemgerechtigde leden. -------------------------------------------------4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----------5. Alle stemmingen geschieden mondeling behalve over personen. Over---personen wordt schriftelijk gestemd. Ingeval slechts één persoon wordt -voorgedragen, kan de algemene ledenvergadering de voorgedragen ----persoon bij acclamatie verkiezen zonder schriftelijke stemming. -----------6. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Een-stem is geldig indien een stembriefje de juiste naam van een kandidaat -bevat. Iedere andere aanduiding is ongeldig. ------------------------------------7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte --------------meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden -herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon 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 uit---gebracht, 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. ------------------------------------------
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8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen. -----------------------------------------------------9. Zolang in een algemene ledenvergadering 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 daarmee verband ---houdende formaliteit niet in acht genomen, ---------------------------------------10.In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen over de---------besluitvorming in de algemene ledenvergadering worden opgenomen. --Artikel 24. ---------------------------------------------------------------------------------------Bijeenroeping.--------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens het bepaalde in artikel 20 lid 4 worden de algemene-----------ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur. ------------------------2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden --------volgens het register of digitale mogelijkheden zoals bedoeld in artikel 5 of
middels het clubblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste -zeven dagen. ------------------------------------------------------------------------------3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, --------onverminderd het bepaalde in artikel 25. ------------------------------------------4. Ter vergadering kunnen door het bestuur of de algemene -------------------ledenvergadering zelve agendapunten worden toegevoegd aan de te----behandelen onderwerpen, over deze onderwerpen kan, met----------------inachtneming van het bepaalde in artikel 23 lid 9, niet worden gestemd.-Artikel 25. ---------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging. ---------------------------------------------------------------------------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 voorgesteld. ---------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling -van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminstevijf 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.------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ---geldig uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte
is ieder bestuurslid bevoegd.----------------------------------------------------------Artikel 26. ---------------------------------------------------------------------------------------Ontbinding.------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
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ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het --------------voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. ----------------------2. Een eventueel batig saldo na vereffening. zal worden aangewend voor--door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als
het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. ---------------Artikel 27. ---------------------------------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement.-----------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement----------vaststellen. ---------------------------------------------------------------------------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met-de statuten. Ingeval het huishoudelijk reglement wel in strijd is met de ---wet of de statuten gaan deze twee laatstgenoemde voor. --------------------WOONPLAATSKEUZE---------------------------------------------------------------------Terzake van de uitvoering van deze akte wordt woonplaats gekozen op het kantoor van mij, notaris, aan de Zuiderspoorstraat 3 te Enschede.-------------BEKENDHEID VERSCHENEN PERSOON/PARTIJEN ---------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij ----deze akte betrokken persoon/partijen is door mij, notaris, voor zover de wet dit eist, aan de hand van het/de hiervoor gemelde en daartoe bestemde-----document(en) vastgesteld. -----------------------------------------------------------------VERKLARING OMTRENT DE INHOUD VAN DE AKTE--------------------------De verschenen persoon verklaart (mede namens de eventueel door de------verschenen persoon vertegenwoordigde partijen bij deze akte) tijdig voor de
ondertekening een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, van de -------inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te-----stemmen. ---------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaart voorts door mij, notaris, op de gevolgen --van deze akte te zijn gewezen. -----------------------------------------------------------WAARVAN AKTE, verleden te Enschede op de datum in de aanhef van-----deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen -------persoon en een toelichting daarop heeft deze verklaard op volledige----------voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----------------------------------------------Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing--------------------overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon en mij, notaris,---------ondertekend. -----------------------------------------------------------------------------------(Getekend:) Verschenen persoon en notaris.
UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK GELIJKLUIDEND AFSCHRIFT.
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