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STATUTENWI]ZIGING 

Op tien december tweeduizend negen verscheen voor mij, mr Willem Meijling, notaris te - 
Losser:------------------------------------------------------------------- 
mevrouw Maria Gezina Breed-Hesselink, werkzaam ten kant ore van voornoemde notaris te- 
7581 AZ Losser, Bernard Leurinkstraat 107, geboren te Losser op zeventien juli ----- 
negentienhonderd zestig, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: --------- 
1. mevrouw]osefine Gesina Maria WESTENBROEK, wonende te 7582 EV LOSSER, 

Mozartstraat 107, geboren te Losser op zes juni negentienhonderd negenenvijftig---- 
(paspoort, NSLLC6HP9), gehuwd met de heer Bernardus Hermannus Joseph Venterink; 

2. de heer Hermanus Antonius PUNTE, wonende te 7582 RE LOSSER, Wensinkweg - 
6, geboren te Losser op negentien december negentienhonderd zestig (rijbewijs, ----- 
3333623106), gehuwd met mevrouw Corina Sylvia Elisabeth Klaas, -------- 

die deze volmacht verstrekten als tezamen vormende het dagelijks bestuur (bij gebreke van - 
een penningmeester) van de vereniging: VOLLEY '68, gevestigd te LOSSER (adres: --- 
Mozartstraat 107, 7582 EV Losser), en als zodanig deze vereniging, hierna verder te noemen: 
de verenigmg, overeenkomstig artikel 14 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, 
zulks ter uitvoering van na te melden besluiten van de algemene ledenvergaderingen. ------ 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat in de algemene ledenvergadering van de 
vereniging, gehouden op dertien oktober tweeduizend negen en tien november tweeduizend - 
negen, met algemene stemmen is besloten tot wijziging van artikel 15, lid 1 van de statuten - 
van de vereniging. ---------------------------------------------------------- 
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparante, handelend als gemeld, dat lid 1 
van artikel 15 komt te luiden als voIgt: ------------------------------------------ 
lAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING: ------- 
Artikel 15:-------------------------------------------------------- 
1. Het verenigingsjaar tweeduizend negen-tweeduizend tien zal niet eindigen op eenendertig 

juli maar op dertig april tweeduizend tien. Vanaf één mei tweeduizend tien zal het -- 
boekjaar lopen vanaf één mei tot en met dertig april. ----------------~-------- 

VOLMACHT----------------------- 
Van voormelde volmachten blijkt rut één onderhandse akte die aan deze akte zal worden - 
gehecht.------------------------------------------------------------------ 
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. --------- 
SLOT------------------------- 
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke - 
inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop een toelichting gegeven. -- 
De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van - 
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. ------ 
De comparante is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------ 
De akte is verleden te Losser op de datum als aan het begin van de akte vermeld. ---------- 
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Na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend. --- 
(VoIgt ondertekening door comparante en notaris) 

UITGEGEVE.'-J V~FSCHRIFT 
.? 
/ 

-: 
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VOLMACHT 

De ondergetekenden: 

1. Josefine Gesina Maria WESTENBROEK, wonende te 7582 EV LOSSER, 
Mozartstraat 107, geboren te Lasser op zes juni negentienhonderd negenenvijftig 
(paspaart, N37128486), gehuwd met de heer Bernardus Hermannus Joseph Venterink; 

2. Hermanus Antonius PUNTE, wonende te 7582 RE LOSSER, Wensinkweg 6, 
geboren te Lasser op negentien december negentienhonderd zestig (paspaart, 102006W), 
gehuwd met mevrouw Carina Sylvia Elisabeth Klaas; 

ten deze handelend als tezamen vormende het dagelijks bestuur (bij gebreke van een 
penningmeester) van de vereniging: VOLLEY '68, gevestigd te LOSSER (adres: 
Mozartstraat 107, 7582 EV Lasser) en als zodanig overeenkomstig artikel14van de statuten 
deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna verder te noemen: de vereniging, 

verklaren, volmacht te geven aan: 
één van de medewerkers van Mollink Wünsch Notarissen te Lasser/Enschede, 

am namens ondergetekenden, handelend als gemeld, te compareren bij een akte van 
gedeeltelijke statutenwijziging van de vereniging, zulks geheel conform de aan 
ondergetekenden bekende ontwerpakte; 

am in het kader van het vorenstaande alles te doen wat de gevolmachtigde nuttig of 
noodzakelijk acht, alles met de macht van substitutie. 

Ondergetekenden verklaren de gevolmachtigde toestemming te verlenen tevens namens 
eventuele wederpartijen op te treden. 

\ 

Getekend te Lasser op ¿_L¡ - l \ - CY 9 
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DOORLOPENDE TEKST 

van de statuten van de vereniging: VOLLEY '68, gevestigd te LOSSER. Laatste ---- 
statutenwi.jziging op tien december tweeduizend negen, verl eden voor notaris mr \Y./. Meijling 
teLosser.----------------------------------------------------- 

--- ..... ------------------- NAAM EN ZETEL: ---------- ... -------- ......... - 

Artikel 1:------------------------------------------------------- 
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De vereniging draagt de naam: VOLLEY '68. ------------------ 
Zij is gevestigd te LOSSER. ----------------------------------- 

De vereniging is opgericht op acht augustus negentienhonderd 

acht en zestig. ------------------------------------------------ 
-- -- - -- - - - -- --- -- - - -- -- - --- - - DO E L: --- - - - - - -- - - - ---- - - - - -- - - -- 

Artikel 2:------------------------------------------------------- 
De vereniging heeft ten doel: ----------------------------------- 

het bevûrderen van de lichamellj ke ontwi kkeling en het beoef'e- 

nen van sport, in het bijzonder de beoefening van de volleybaI- 

sport. -------------------.------------------------------------- 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door; ----- 

1. het verlenen van steun aan hen, die de volleybalsport be- 

oefenen of willen beoefenen; -------------------------------- 
2. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, 

geschrift en daad; ------------------------------------------ 
3. het behartigen van de belangen van haar leden; ------------ 

4. het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden; ------- 

5. andere wettige middelen, die aan dit doel bevò'rderlijk kunnen 

zijn. ---------------------.--------------.------------------ 
----------------------- GELDMIDDELEN: ----------------------- 

Artikel 3:------------------------------------------------------- 
l. De geldmíddelen van de vereniging worden verkregen uit: --- 

a. de gelden en goederen die door act.viteiten van de leden voor 

haar zijn verkregen ¡ --------------. -------------------------- 
b. de bijdragen van de leden en ander;n¡----------------------- 

c. subsidie, schenking, legaat en erfst3lling en------------------ 

d. alle andere wettige baten. ------------------------------------- 

2. Erfstellingen magen slechts aanvaard worden onder het voor- 
recht van boedelbeschrijving. --------------------------------- 

-------------------------- LEDEN: .1;; _ 

Artikel 4:------------------------------------------------------ 

1. Leden kunnen zijn allen die de zestien-jarige leeftijd hebben 

bereikt. ---------------------------------------------------- 
2. Minderjarigen kunnen lid worden na verkregen schriftelijke 
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toestemming van hun wettelljke vertegenwDordiger. --------- 

3. Het bestuur houdt een register waarin de narnen en adressen 
van alle leden zijn opgenomen. -- - --------- -- --- ------ -- -- --- 

-----BEGUNSTIGERS, ERELEDEN EN ASPIRANTLEDEN: ------ 

Artikel 5: -------------------------------~---------------------- 
1. a. Begunstígers zìjn zij, die zieh bereid verklaard hebben de 

verenigìng financieel te steunen met een door de algemene 

vergadering vast te stellen minimum-bijdrage. ------------- 

b. Aspirantleden zljn zij I die aan de aktiviteiten van de ver 

eniging deelnemen, doch nog niet de zestien-jarige leeftijd 

hebben berei kt. -- - -- - - - - -- - - - - - ---- - - ---- -- - -- -- - -- -- - - -- 

Begunstigers en asplr-antieden zijn geen leden. ------------ --- 

2. Op voordracht van het bestuur kur.nen door de algemene ver 

gadering ereleden worden benoemd. Ereleden zijn leden.------ 

3. Begunstigers en aspirantleden hebben geen andere rechten en 

verpliehtingen dan die, welke hun bij of kraehtens de statu 

ten zijn toegekend en opgelegd. --------------:-------------- 

------ AANME LD I NG/TOELAT I NG----- -------------------------- 

Arti kel 6: - - - - -- - --- --- - - -- - - - - --- - - - - ---- - - - --- -- - -- - -- -- - - - --- 

1. De aanmelding als lid geschiedt scl-r-lf'telij k bij de secretaris. 

2. Het bestuur beslist over de toelatir d van een lid. ------------ 

3. Bij nìet-toelating wordt dit sehr-if" slljk met redenen omkleed 

aan de betreffende persoon medeç ,~deeld, waarbij tevens de 
mogelijkheid van beroep op de lec enver qader-lnç wordt ver- 
meld.------------------------------·------------------------ 

4. Na beroep op de ledenvergadering Seslist deze over toelating. 

---------- ---------- - E I N DE L IDMAATSCHAP: ------------------- 

Arti kel 7: - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - --- 

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

a. door de dood van het lidi -------------------------------- 

b. door schriftelijke opzegging van het lid; ----------------- 

c. door schriftelij ke opzegging narnens de vereniging. Deze 

kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 
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vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteid, 

te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de ver 

eniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren i - - - - - -- ----- - - - - - --- - -- - - - - - - - - - -- - - --- 
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgespraken wan 

neer een lid in strijd met de statuten, reglementen of be- 

sluiten van de vereniging handelt of de vereniging op on¡e- 

delijke wijze benadeelt. ------------------------------------ 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.- 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vere 

niging kan slechts geschieden tegen het einde van een vere 

nigingsjaar en met inachtneming var. een opzeggingstermijn van 

één maand. -------------------------------------------------- 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellij k worden beëindigd, 

indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet ge 

vergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ------ 

4. Een opzegging in strijd met het bep aalde in het vorige lid doet 

het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, 

volgende op de datum waartegen was opgezegd. ------------- 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap 

een bes luit , waarbij de verpfichtinren van de leden van gel 

delij ke aard zijn verzwaard I te ziinen opzichte uit te sluiten. 

6. Ontzetting ult het lidmaatschap ges,::hiedt door het bestuur.-- 

7. Van een besluít tot opzegging van het lidmaatschap door de 

vereniging op grand dat r-edellj kerwijs van de vereniging niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en 

van een besluit tot ontzetting uit 'ret lidmaatschap, staat de 

betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennis 

gevìng van het besluit beroep open op de áfgemene vergade- 

ring.-------------------------------------------------------- 

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelij k van het besluit I 

met opgave van redenen, in kennis qesteld. Gedurende de be- 
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roepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ---- 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 

eindigt,blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het ge 

heel verschuldigd.------------------------------------------- 

------------------------EINDE VAN DE ------------------------ 
---- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS;------ 

Arti kel 8: - - - -- - - - - - - -- -- -- - - - - - -- -- - - - - -- - --- - -- -- -- ----- - - - -- 
1. De rechten en ver-ptlchtinqen van een begunstiger kunnen te 

allen tijde wederzijds door schriftelij ke opzegging worden 

beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopen 

-de verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. ------- 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

----- -------------JAAR L I J KSE B IJORA GEN: ----- ------ -------- 
Artikel 9:------------------------------------------------------- 

1. De leden en begunstigers zijn ger::>uden tot het betalen van 

een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal 

worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden 

ingedeeld die een verschilIende bijc'r-aqe betaten. ------------- 

2. Het bestuur is bevoegd in bljzonder-e gevallen geheIe of ge 

deeltelijke ontheffing van de verp!;chting tot het betalen van 

een bìjdrage te verlenen. ----------------------------------- 

------RECHTEN BEGUNSTIGERS EN A~PIRANTLEDEN; ------- 
Artikel 10:----------------------------------------------------- 

Behalve de overige rechten die aan beçunstigers en aspirantleden 

bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben z i] het 

recht de door de vereniging voor haar leden georganiseerde eve 

nementen met een niet-huishoudelijk krrakter bij te wanen. ------ 

-- --- -- - -- ---------- ------ 8 ESTU UR: --- -------- - --------- -- -- 

Artikel 11: ----------------------------------------------------- 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tènminste vijf per 

sonen, die door de algemene vergac'ering worden ----------- 

benoemd. De benoeming geschiedt ult de leden. ------------- 

De afgemene vergadering bepaalt ilet aantal bestuursleden. 

De voorzitter wordt in functìe berroernd . ---------------------- 

2. De benoeming van bestuursleden ge~chiedt uit een of meer bin- 
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dende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. ------- 

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowet 

het bestuur als tenminste tien leden. ---------------------- 

De voordracht van het bestuur wer-dt bij de oproeping voor 

de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tenminste tien 

jeden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelij k 

bij het bestuur worden ingediend. --------------------------- 

3. Aan elke voor-dracht kan het bindend karakter worden ont- 
nomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen genomen besluit van de alqemene vergadering, geno 

men in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de 

leden aanwezig of vertegenwoordigc! is. --------------------- 

4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergade 

ring overeenkomstig het voorgaande de opgemaakte voordrach 

ten het bindend karakter te ontnemrn f dan is de algemene ver 

gadering vrij in de keus. ------------------------------------ 
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de 

., 
benoeming uit die voordrachten. --- .. ----- -------- ------------- 

Arti kel 12; --- -- - - -- - - - ---- - - - --- --- -- --- - - -- --- - - - - -- - -- --- - --- 
1. El k bestuurslid look wanneer hi] voor een bepaalde tijd is be 

noemd I kan te allen tijde door de i'lgemene vergadering wor 

den ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 

drie maanden gevolgd wordt door ern besluit tot ontslag I ein 

digt door het verloop van die terml!n . ------------------------ 

2. El k bestuurslid treedt uiterlij k twee jaar na zijn benoeming af, 

volgens een door het bestuur op te- maken rooster van aftre 

ding. De aftredende is terstond her-klesbaar . --------------- 

Wie in een tussentijdse vacature wer-dt benoemd, neemt op het 

rooster de plaats van zijn voorganger in. ------ --------- ----- 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt vcorts : --.:----------------- 

a. door schriftelijk te bedanken¡ ---------------------------- 

b. door het verlies van handelingsbekwaamheid; -------------- 

c. door overlijden i ------------------------------------------- 
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d. door het eenstemmig oordeel van aile andere bestuursleden 

dat een bestuurslid niet langer geschikt of in staat is als 

goed bestuurslìd te functioneren. -------------------------- 

Artikel 13: ---------------------------------------~----------- 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een seeretaris en een pen- 

ningmeester aan, die tezamen met de voorzitter het dagelijks 

bestuur vormen. Het kan voor el k hunner- uit zijn midden een 

ver-vanqer aanwijzen. - - - = = - - - - - ~ == - --- -- - ~ - ----- - - - -- -- -- - - -- 

Een bestuurslid kan meer dan één funetie bekleden. ---------- 

2. Van het verhandeIde in elke bes tuur sver-qacìer-lnq worden door 

de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en se 
eretaris worden vastgesteld en ondortekend. ----- ----- --- ---- 

3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerder 

heid van de bestuursleden aanwezig of rechtsgeldig vertegen- 

woordigd is. - --- - - -- --- - - - - ---- --- - --- - -- ----- -- - -- -- - -- - - -- 
leder bestuurslid heeft één stem. -------------------------- 

Het bestuur besluit met gewone meer derheld van stemmen. - 

Aile stemmingen geschieden mondellriq , tenzij een der bestuurs 

-Ieden schriftelijke stemming ver+anct , Bij staking van stemmen 

wordt het voorstef geacht te zijn vcrwcrpen. --------~------- 
--------BESTUURSTAAK - VERTEGENV OORDIGING: ---------- 

A rt i ke I 14: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur 

belast met het besturen van de vereniging. ----------------- 

2. Indien het aantal bestuursleden bereden vijf is gedaald, blijft 

het bestuur bevoegd. Het is echter verplieht zo spoedig moge 

lij keen algemene vergadering te be.eçqen , waarin de voorzie 

ning in de open plaats of de open p laatsen aan de orde kamt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid be 

paalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door com 

missies, die door het bestuur worden benoemd. -------------- 

4. Het bestuur iSI mits met goedkeuring van de algemene verga 

dering, bevoegd tot het sfuiten van overeenkomsten tot het 
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kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen I het 
sluiten van overeenkomsten, waarbij de verenigìng zieh als 
borg of haofdelìjk mede-schuldenaar verbindt, zieh voar een 
derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een derde verbindt. ------------------------------------- 
Op het ontbreken van deze goedkeurìng kan door en tegen 
derden een beroep worden gedaan. ------------------------- 

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door het dagelijks bestuur. --------------------------------- 

]AARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING: 
Artikel 15: 
1. Het verenigingsjaar tweedwzend negen-tweeduizend tien zal niet eindigen op eenendertig jl 

maar op dettig april tweeduizend tien. Vanaf één mei tweeduizend tien zal het boekjaar lope 
vanaf één mel tot en met dertig april. 

2. Het bestuur is verplicht van de ver-noqens toes tand van de ver 
-enlglng zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te al 
Ien tijde haar rechten en verpilchttnqen kunnen worden ge- 
kend.-------------------------------------------------------- 

, 
3. Het bestuur brengt op een algemer:e vergadering binnen zes 

maanden na afloop van het verenicingsjaar I behoudens ver 
lenging van deze termijn door de 21gemene vergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en 
een staat van baten en lasten, rexeninç en verantwoording 
over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na ver 
loop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verant 
woording in rechte van het bestuur vorderen. --------------- 

4. De algemene vergadering benoemt ]aarlijks uit de leden een 
commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. De cornrr is s ie onderzoekt de reke 
ning en verantwoording van het bestuur en brengt aan de al 
gemene vergadering verslag van ha·3r bevindingen uit . ------ 

5. Vereist het onderzoek van de re keninç en verantwoordìng bij 
zondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van 
onderzoek zieh door een deskundiçe doen bijstaan. Het be- 
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stuur is verplicht aan de eommìssie alle door haar gewenste 
,¡ ichti ngen te verschaffen! haar desgewenst de kas en de 

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden 

der vereniging te geven. ----------------------------------- 
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 

vergadering worden herroepen I doch siechts door de benoe 
ming van een andere commissie. ---------------------------- 

7.. Het bestuur is ver-pìicht de bescheiden I bedoeld in de laden 
2 en 3, tenminste tien jaren lang te bewaren. --------------- 

--- ----- --- --- -- A LGEMEN E VERGADER ~ NGEN: -- --- --- -------- 

A rtì kel 16: - -- - - -- - - - - - - - - -- - - --- ---- - -- - - - - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle be 
voegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na tfloop van het verenigings 
jaar I wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- 

gehouden. -------------------------------------------------- 
In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: ------- 
a. het jaarverslag en de rekening €:1 verantwoording I bedoeld 

in artikel 15 met het verslag va'l de daartoe op de vorige 
jaarvergadering benoemde commissie ; --------- ----- ----- 

b.de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissies en de 
hiervoor sub a bedoelde commiss!e voor het volgende vere- 

nigingsjaar¡ ----------------------------------------------- 
c. voorziening in eventuele vacatures¡ ---------------------- 
d. voorstellen van het bestuur of je leden I aangekondigd bij 

de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen wer den gehouden zo dikwijls 

het bestuur dit wenselijk oordeelt. -------------------------- 
4. Voorts is het bestuur op schrifteFjk verzoek van tenminste 

een zodanig aantal leden als bevoeqd is tot het uitbrengen 
van een/tiende gedeelte der stemme;") verplicht tot het bijeen 
roepen van een algemene vergaderí"g op een termijn van niet 
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langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veer 
tien dagen geen gevolg wordt gegeven I kunnen de verzoekers 
zelf tot die oproeping overgaan door oproeping overeen kern 
stig arti kel 20 of bi] advertentie in tenminste een ter plaatse 
waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. -------- 

-----------------TOEGANG EN STEMRECHT: ------------------ 

Arti kai 17: - -------- - ------------ ---------- - --- -- - ------- ------- 

1. Toegang tot de algemene vergader:ng hebben alle leden van 
de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden. ------- 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen 
beslist de algemene vergadering. ---------------------------- 

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één 

stem. ------------------------------------------------------- 
--------------VOORZITTERSCHAP - NCTULEN: 

Arti kel 18: - - - - - - -- - - - --- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - --- -- ------ 
l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 

van de vereniging of zijn plaatsver-vanger. ---------- -------- . 
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger I dan treedt 
één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wij 

zen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin 

zelve. --------------------------------------~---------------- 
2. Van het verhandeide in elke vergac1ering worden door de se- 

cretaris of een andere door de voo rz ltt.er daartoe aangewezen 
persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notu 
list worden vastgesteld en onder-texend. Zij die de vergade 
ring bijeenroepen, kunnen een nO.arieel proces-verbaal van 
het verhandeide deen opmaken. ---- ----- -- ------- ----------- 
De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt 
ter kennis van de leden gebracht. ---------.:----------------- 

---- BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:----- 

A rt i k e I 1 9 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. Het ter algemene vergadering uitqesproken oordeel van de 
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vaorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is 

bes ìis send . Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk 

vastgelegd voorstel. ---------------------------------------- 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 

eerste lîd bedoeld ocr-dee! de juis theid daarvan betwist, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats , wanneer de meerderheid 

der vergadering of, indien de ocrspr-cnkelij ke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aan 

wezige dit verlangt. Door deze nle.iwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkeJíjke stemming. ------------ 

3. Alle besluiten in bestuurs- en Alger'ene Vergaderingen worden 

voorzover in deze statuten niet anc.er-s bepaa!d, genomen met 

gewone meerderheid van stemmen. --------------------------- 

Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan de 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onder vel 

strekte meerderheid van stemmen de meerderheid van het to 

taal aantal op de betreffende vergadering blij kens de presen 

tielijst uit te brengen stemmen. ---------------------------- 

4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk ge 

stemd, tenzij zowel in het ene als in het andere geval de ver 

gadering met algemene stemmen anc er's besluit.-~------------ 

5. Besluiten kunnen oak bi] acclamatie worden genomen. --------- 

6. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen. - --- - - - - - - -- - - --- - - - -- - - -- - - --- - - - - - - - -- - -- 

7. Besluiten over personen worden eel-ter genomen met volstrek 

te meerderheid van stemmen i indien deze meerderheid in eer-s 

te stemming niet wordt verkregen, voigt een tweede vrije---- 
stemming.---------------------------------------------------- 

Indien ook dan die meerderheid niet is ver-kreqen vindt her 

stemming plaats tussen de twee per-sonen , die bij de laatste 

stemming de meeste stemmen op zie:1 verenigd hebben (even 

tueel voorafgegaan door een tusserstemming tussen hen, die 



BLAD 12 

een gelijk aantal stemmen op zieh verenigden) I in wei k geval 

(bij herstemming) de gewone meerderheid van stemmen vel- 
doende i5.-----------------------------·--------------------- 

Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen 

staken beslist het lot. --------------------------------------- 

8. Een éénstemmig besluit van alle Jeden, ook al zijn deze niet 

in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennís van het 

bestuur genomen, dezelf'de kracht als een besluit van de al 

gemene vergadering. - - ---- --- - - -- - - - - - -- - - --- - - - - --- ---- - --- 

9. Zolang in een algemene vergadering aile leden aanwezig of ver 

tegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, 

mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde kornende 

onderwerpen -dus mede een voor stel tot statutenwíjziging of 

ontbìnding- ook al heeft geen opr-oep ínç plaats gehad of is de 

ze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 

voorschrift omtrent het oproepen er. houden van een vergade 

ring of een daarmede verband hcudende forrnaliteit niet in .• 
acht genomen. - -- - - ~ -- --- - -- -- ---- ---- - - - - ---- - -- ----- - - - --- 

--------BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING: ---------- 

Artikel 20: ----------------------------------------------------- 
1. De algemene vergaderingen warder. bijeengeroepen door het 

bestuur. ---------------------------------------------------- 
De oproeping geschiedt schriftelìjk aan de adressen van de 

leden volgens het ledenregister I bedoeld in arti kel 4. 

De termijn voor de oproeping bedr aeqt tenminste zeven dagen. 

2. Bij de oproepìng worden de te ber-andelen onderwerpen ver- 

meid, onverminderd het bepaalde Ir: artikel 21.-------------- 

----- - -- ----- ------ ST A TUTENWI JZ I G 11\,::;: - - -- -- - -------------- 

Artikel 21: ---------------------------------------------------- 
1. In de statuten van de vereniging ;'~an geen "ver-ander inq wor- 

den gebracht anders dan door een besluit van een algemene 

vergadering I waartoe is opgeroepen met de rnededeling dat al 

daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ----- 

2. Zii die de oproeping tot de algemene vergaderíng ter behande- 
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ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan I 

moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woorde 
lijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de le 
den 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 uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten 
minste twee/derde van de leden vcrtegenwoordigd of tegen 
woordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch------ 
niet binnen twee waken daarna e€"1------------------------ 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden I waarin over 
het voorstel, zoals dat in de varice vergadering aan de ar 
de is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of verte 
genwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meer+ 
derheid van tenminste twee/derde van de uit~ebrachte stem- 

men. -------------------------------------------------------- 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 

een notariële akte is opgemaakt. ----------------------------- 
---------- --- ---------- - ONTS I N D I NG: --------------- ----- --- 

Arti kel 22: - ---- ----- --- ---- --- -- ---- - ----- ----------- --- ---- -- 
1. De vereniging kan worden ontbcndcn door een besluit van de 

algemene vergadering. Het bepaalce in de leden 1/ 2 en 3 
van het voorgaande arti kel is van overeenkomstiçe toepassing. 

2. Het balig salde na vereffening vervalt aan een door de leden, 
die ten tijde van het besluit tot ontb indinq lid waren, aan 
te wijzen ínstelling van algemeen m't. ---------------------- 

---------- -- ----H U I SHOUDELI JK R EGl EMENT: ---------------- 

Arti kel 23: - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - _ .. - -- - -- - - - -- ---- - - - -- - - - - - ---- 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement 

vaststellen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- - -- -- - --- - - - - ---- -- 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in st r ijd zijn met de 
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Wet ook voorzover deze geen dwingend recht bevat of met de 
statuten.------------------------------------------------ 

3. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van 

stemmen door de Aigemene Vergadering worden gewìjzigd. ---- 

- - -- - - - - ~ - - ---- - - - - S LOTA RT I K E L -- - - - - -- -- --- - - -- - - - - - -- --- -- 

Arti kaien 24: I n alle gevallén wear-in deze statuten, de wet of 
het huishoudelij k reglement niet voorzien, beslist de Algemene 
Vergadering.--------------------------------------------------- 

De ondergetekende mr W. Meijling, verkl~art dat bovenstaande tekst is de doorynde tekst - 
van de sta tuten van de vererugmg: Volley 68, gevestJ.gd te Losser. 


