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JS/IA/dossnr 86905/STATUTENINUZIGING VERENIGING/versie d.d. 11-8-2016/2 

Op drie december tweeduizend zestien 

verscheen voor mij, Mr Joannes Smal, notaris in de gemeente Zuidplas, 

kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den Ussel, Kerkepad 2: 

Jacob Willem van Merkensteijn, wonende te 

geboren te Rotterdam op zesentwintig december negentienhonderd vijfenzestig, 

houder van rijbewijs met nummer 5907179340, afgegeven door de Burgemeester 

van de gemeente Rotterdam op drie december tweeduizend vijftien, ongehuwd. 

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit van de op twaalf 

oktober tweeduizend zestien gehouden algemene ledenvergadering van de te 3077 

AT Rotterdam, Coen Moulijnweg 53, gevestigde vereniging: "Feyenoord 

Supportersvereniging", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel ander nummer 40341918, RSIN 800683298, - in welke vergadering de 

verschenen persoon tevens tot het doen verlijden van deze akte werd gemachtigd, 

de statuten der vereniging met ingang van de dag volgend op de dag van het 

passeren van deze akte te wijzigen als volgt: 

STATUTEN 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam "Feyenoord Supportersvereniging De 

Feijenoorder". 

2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam. 

3. De vereniging is opgericht op drie mei negentienhonderd een en dertig en duurt 

voor onbepaalde tijd voort. 

4. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

5. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel. 

DOEL 

Artikel 2. 

De doelstellingen van de vereniging zijn: 

a. Het behartigen van de belangen van de leden der vereniging zowel bij de 

Feyenoord Rotterdam N.V., Sportclub Feyenoord als Stadion Feijenoord N.V. of 

op te richten landelijke organisaties met het zelfde doel. 

b. Het ondersteunen van de doelstellingen in de breedste zin van de Feyenoord 

Rotterdam N.V., Sportclub Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V. en het daartoe 

werven van financiele middelen. 

c. Het creeren en bewaken van het Feyenoordgevoel. 
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d. Het bevorderen van de saamhorigheid onder Feyenoorders en de sfeer bij en 

rond wedstrijden en andere evenementen van Feyenoord en de Sportclub 

Feyenoord. 

e. Het verwerven van goederen met een historische waarde voor Feyenoord, de 

Sportclub Feyenoord en de supporters van Feyenoord. 

f. Het weergeven van de zienswijze van haar leden in alle aangelegenheden, 

zowel ten opzichte van de Feyenoord Rotterdam N.V., Sportclub Feyenoord en 

Stadion Feijenoord N.V., als bij de organisaties, waarbij de vereniging is 

aangesloten en het aanwenden van invloed om deze zienswijze te realiseren. 

g. Verkrijgen en behouden van de erkenning van de vereniging als de officiele 

supportersvertegenwoordiging van Feyenoord. 

MIDDE LEN 

Artikel 3. 

De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken door: 

a. haar invloed uit te oefenen ter plaatse, waar haar dit gewenst voorkomt in 

zaken, die verband houden met het doel der vereniging; 

b. het bevorderen van de eendrachtige samenwerking en goede verstandhouding 

tussen de leden van de vereniging met Feyenoord Rotterdam N.V., Sportclub 

Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V., alsmede groeperingen van supporters, 

eventueel verenigd in overkoepelende organisaties van sporten, door Feyenoord 

Rotterdam N.V., Sportclub Feyenoord en Stadion Feijenoord N.V. beoefend en/of 

toegelaten; 

c. het houden van vergaderingen ter bespreking van onderwerpen in verband met 

het doel der vereniging; 

d. vertegenwoordigen van de leden in daarvoor in aanmerking komende lichamen 

en organisaties; 

e. het ledenaantal zo groot mogelijk te maken en te houden om zo de 

doelstellingen van de vereniging meer inhoud te geven; 

f. het positief beInvloeden van Feyenoordsupporters door middel van het creeren 

van een positieve sfeer voor, tijdens en na wedstrijden en of evenementen van 

Feyenoord en door het opkomen voor leden in het bijzonder en niet leden in het 

algemeen; 

g. het bemiddelen voor haar leden bij de aankoop van de toegangsbewijzen, zowel 

bij thuis- als uitwedstrijden van Feyenoord Rotterdam N.V. als Sportclub 

Feyenoord; 

h. het bevorderen van goed groepsvervoer naar de wedstrijden tegen gereduceerde 

tarieven, met handhaving van goede service en begeleiding; 

i. het zonodig verkrijgen van een eigen clublokaliteit ter versterking van de 

onderlinge vriendschapsbanden, casu quo het met anderen hierin deelnemen; 
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j. het verzorgen van en/of bemiddelen bij de voordelige aankoop van clubkleding 

en clubattributen; 

k. de uitgave van een eigen cluborgaan, eventueel in samenhang met andere 

uitgaven van Feyenoord Rotterdam N.V., Sportclub Feyenoord en Stadion 

Feijenoord N.V.; 

I. 	het creeren, in stand houden en uitbouwen van een gemeenschappelijke 

community zowel in een fysieke als in een digitale vorm; 

m. 	alle andere middelen, die voor de doelstellingen van de vereniging bevorderlijk 

zijn. 

LEDEN EN LEDENREGISTER 

Artikel 4. 

1. 	De vereniging bestaat uit: 

a. juniorleden; 

b. tienerleden; 

c. leden; 

d. seniorleden; 

e. leden van verdienste; 

f. ereleden; en 

g. buitengewone leden. 

2. 	De in lid 1 van dit artikel onder a, b, c, d, e en f genoemden, kunnen uitsluitend 

natuurlijke personen zijn. Het bestuur van de vereniging kan aanbieden dat het 

lidmaatschap van de vereniging gecombineerd kan warden met het 

lidmaatschap van een of meer andere door het bestuur van de vereniging vast 

te stellen voetbalgerelateerde verenigingen (gecombineerd lidmaatschap). 

3. 	a. Juniorleden zijn leden met een maximumleeftijd van veertien jaar die 

schriftelijk hebben aangegeven om als Juniorlid te worden aangemerkt. 

b. Tienerleden zijn leden met een minimumleeftijd van vijftien jaar en een 

maximumleeftijd van zeventien jaar die schriftelijk hebben aangegeven om 

als Tienerlid te warden aangemerkt. 

c. Leden zijn alle leden, niet vallend onder a, b, d, e, f of g van lid 1. 

d. Seniorleden zijn leden met een minimumleeftijd van vijfenvijftig jaar die 

schriftelijk hebben aangegeven om als Seniorlid te worden aangemerkt. 

e. Leden van verdienste zijn zij die zich verdienstelijk voor de vereniging 

hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur of van ten minste twintig 

stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met een 

meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte 

stemmen als zodanig zijn benoemd. 

f. Ereleden zijn zij die zich verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt 

en op voorstel van het bestuur of van ten minste twintig stemgerechtigde 
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leden door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten 

minste drieivierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig 

zijn benoemd. 

9. Buitengewone eden zijn leden, die geen recht hebben op het ontvangen 

van het door de vereniging aan haar eden te verstrekken clubmagazine en 

een contributie betalen zoals die voor hen is vastgesteld krachtens artikel 7 

lid 3. Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan 

buitengewoon lid zijn. 

4. Ereleden en Leden van verdienste hebben dezelfde rechten als de eden 

genoemd in lid 1 van dit artikel onder a, b, c en d, doch zijn vrijgesteld van 

geldelijke verplichtingen. 

5. VVaar in deze statuten wordt gesproken over eden, worden hieronder mede 

verstaan de Ereleden en de Leden van verdienste, tenzij uitdrukkelijk anders 

wordt bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, emailadressen 

(mobiele) telefoonnummers en geboortedata van alle eden zijn opgenomen. 

leder lid is verplicht aan de vereniging schriftelijk zijn adres op te geven. Indien 

tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in 

het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle 

kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering 

langs elektronische weg te krijgen toegezonden. 

7. Daar waar in deze statuten wordt gesproken over "schriftelijk" dient te worden 

verstaan: bij brief of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

(elektronisch) communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 

schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende 

zekerheid kan warden vastgesteld. 

TO ELATING 

Artikel 5. 

1. De toetreding geschiedt door schriftelijke of elektronische aanmelding bij het 

bestuur van de vereniging. 

2. a. 	Door het feit van toelating is het toegetreden lid als zodanig onderworpen 

aan de statuten van de vereniging en aan de wettige genomen en nog te 

nemen besluiten. 

b. 	Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch 

vatbaar om door opvolging te worden verkregen. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 6. 

1. 	Het lidmaatschap eindigt: 

a. 	door overlijden van het lid-natuurlijk persoon en door ontbinding van een 
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lid-rechtspersoon; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; en 

d. door ontzetting. 

2. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 

het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke 

kennisgeving, welke ten minste een maand voor het einde van een 

verenigingsjaar in het bezit van de vereniging moet zijn. 

Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

b. [en lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen 

binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of 

zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of 

medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 

c. [en lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen 

binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van 

de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 

3. 	Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van 

het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van 

een opzegtermijn van een maand, wanneer het lid na daartoe bij aangetekend 

schrijven te zijn aangemaand, in gebreke blijft om binnen veertien dagen zijn 

financiele of andere verplichtingen jegens de vereniging te voldoen. 

Voorts kan opzegging geschieden wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen 

aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook 

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met 

opgave van reden(en) door het bestuur. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen uitgesproken worden wanneer een 

lid in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging 

handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste 

van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. 

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 

in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten 

worden genomen met ten minste tweeiderde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden 
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of oorzaak ook, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel 

door het lid verschuldigd, tenzij door het bestuur kwijtschelding wordt verleend. 

GELD MIDDELEN 

Artikel 7. 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, 

donaties, sponsoring en andere baten. 

2. De leden genoemd in artikel 4 lid 1 onder a, b, c en d betalen jaarlijks een door 

de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. De in het buitenland 

wonendeiverblijvende leden als genoemd in artikel 4 lid 1 onder a, b, c en d 

betalen een contributie van tweehonderd procent (2000/o) van het 

contributiebedrag van de leden als genoemd in artikel 4 lid 1 onder a, b, c en d. 

3. De buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 

contributie, welke van jaar tot jaar zal worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. De in het buitenland wonendeiverblijvende buitengewone 

leden betalen een contributie van honderd vijftig procent (1500/0 van het 

contributiebedrag van de buitengewone leden. 

4. De contributies zijn jaarlijks bij vooruitbetaling opvorderbaar. 

5. Bij beeindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie plaats. 

HET BESTUUR 

Artikel 8. 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de 

algemene ledenvergadering uit de leden, genoemd in artikel 4 lid 1 onder c, d, 

e, f en g worden benoemd. 

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene 

ledenvergadering in functie gekozen. De voorzitter, secretaris en 

penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 

2. a. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, 

opgemaakt door het bestuur of ten minste tien leden. De voordracht van 

het bestuur of tien leden wordt bij oproeping voor de algemene 

ledenvergadering meegedeeld en binnen vijf werkdagen na de algemene 

ledenvergadering wordt het bestuur van Feyenoord Rotterdam N.V. in 

kennis gesteld van de nieuw benoemde bestuursleden van de vereniging. 

b. 	Aan een kandidaatstelling kan het verbindend karakter worden ontnomen 

door een met ten minste tweeiderde van de uitgebrachte stemmen 

genomen besluit van de algemene ledenvergadering. 

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen 

bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet 

hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij door middel van een schriftelijke 

mededeling aan alle leden. 
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4. ledere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van de hemihaar opgedragen taken. Voor elk bestuurslid afzonderlijk 

geldt de wettelijke regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid zoals 

neergelegd in artikel 2:30 eden 2, 3 en 4 Burgerlijk VVetboek. 

5. leder bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af volgens een 

door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond 

herkiesbaar. VVie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster 

de plaats van zijn voorganger in. 

6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien 

zij daartoe termen aanwezig acht.Voor een besluit daartoe is een meerderheid 

vereist van ten minste tweeiderde van de uitgebrachte stemmen; 

[en schorsing die niet binnen drie maanden vervolgd wordt door een besluit tot 

ontslag, eindigt door verloop van die term ijn. 

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap; 

b. door bedanken als bestuurslid. 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

Artikel 9. 

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft 

genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit 

schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een 

bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuw stemming vervallen de rechtsgevolgen 

van de oorspronkelijke stemming. 

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter 

of een bestuurslid ander wensen. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering warden door de secretaris of een door 

het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende 

bestuursvergadering door het bestuur dienen te warden vastgesteld. 

5. Het bestuur kan oak buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, 

telegrafisch, per telex, per telefax, of per e-mail, geschiedt en alle bestuurders 

zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 10. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 
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2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie 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 open 

plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen laten uitvoeren door een commissie(s) die door het 

bestuur word(en)t benoemd. 

4. a. 	De algemene ledenvergadering kan indien zij daartoe gegronde redenen 

heeft een controlecommissie uit haar midden benoemen. De 

controlecommissie heeft als taak om het bestuur te controleren op de 

naleving van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde 

begroting. In de controlecommissie kunnen uitsluitend eden als genoemd 

in artikel 4 lid 1 onder c, d, e, f en g met een leeftijd ouder dan achttien 

jaar zitting nemen. 

Ii 	Indien de controlecommissie constateert dat het bestuur niet in 

overeenstemming met de goedgekeurde begroting handelt, is zij bevoegd 

een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven waarin dit aan de orde 

wordt gesteld. 

5. a. 	Het bestuur, alsmede de voorzitter en secretaris tezamen zijn bevoegd de 

vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een 

schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. 

b. 	Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele 

volmacht worden gegeven voorzover het de uitoefening van diens taak 

betreft. 

6. Het bestuur is verplicht om de vereniging, bij authentiek afschrift van de 

notariele akte waarin de statuten zijn opgenomen dan wel bij een authentiek 

uittreksel van de akte bevattende de statuten, alsmede elke wijziging hiervan te 

doen inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

REKENING, VERANTWOORDING EN BEGROTING 

Artikel 11. 

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van een juli tot en met dertig juni. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging 

van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 

over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Na verloop van deze termijn 
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kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 

vorderen. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden als genoemd in 

artikel 4 lid 1 onder c, d, e, f of g een commissie van onderzoek van ten minste 

twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. In deze 

commissie kunnen uitsluitend leden met een leeftijd ouder dan achttien jaar 

zitting nemen. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 

het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar 

bevindingen. 

5. De last van de commissie van onderzoek kan te allen tijde door de algemene 

ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een 

andere commissie. 

6. Het bestuur legt de jaarlijkse algemene ledenvergadering een begroting van 

inkomsten en uitgaven voor het lopende boekjaar, met toelichting, en een 

meerjarenbegroting ter vaststelling voor. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit 

artikel, ten minste zeven jaar lang te bewaren. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 12. 

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. 	Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de 

jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 11 lid 

3 met het verslag van de in artikel 11 lid 4 genoemde commissie; 

b. de benoeming van de in artikel 11 lid 4 genoemde commissie van 

onderzoek voor het volgende verenigingsjaar; 

c. de voorziening in eventuele vacatures van werkende commissies; 

d. de voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 

voor de vergadering; 

e. de begroting bedoeld in artikel 11 lid 6. 

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 

zulks wenselijk oordeelt. 

	

4. 	Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen tot een/twintigste gedeelte der 

stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op 

een termijn van niet langer dan vier weken. Indien na het verzoek binnen 

veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
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bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig lid 5 van dit artikel of 

bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is 

veel gelezen dagblad. Het schriftelijk verzoek dient een opgave te bevatten van 

de punten van behandeling. Aan de eis van schriftelijklied van het verzoek 

wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

5. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk door middel van het cluborgaan of via 

convocatie aan de leden volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 4. De 

termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. Bij de oproeping 

worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 

het artikel voor statutenwijziging. lndien een stemgerechtigd lid hiermee 

instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door 

hem/haar voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt. Aan algemene 

vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. 

6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de 

vereniging. Geschorste leden hebben geen toegang. 

Over toelating van andere dan in dit lid bedoelde personen beslist het bestuur. 

7. In de algemene ledenvergadering hebben de leden, genoemd in artikel 4 lid 1 

onder b, c, d, e, f en g, mits niet geschorst, recht op het uitbrengen van een 

stem. De leden genoemd in artikel 4 lid 1 onder b, c, d en g dienen hiervoor ten 

minste zestien jaar oud te zijn. [en lid kan zijn stem door een schriftelijk 

daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen, met dien verstande dat een lid 

voor zich en als gevolmachtigde ten hoogste drie stemmen kan uitbrengen. Aan 

de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 

elektronisch is vastgelegd. Om een ander lid hiertoe te kunnen machtigen, moet 

het lid ten minste de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. De stem van een 

rechtspersoon kan worden uitgebracht door een volgens het uittreksel van de 

Kamer van Koophandel daartoe gemachtigd natuurlijk persoon. Deze natuurlijke 

persoon dient ten minste zestien jaar oud te zijn. 

8. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de 

vereniging, of bij afwezigheid een der andere bestuursleden door het bestuur 

aan te wijzen. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden 

voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf. 

9. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door de notulist 

notulen gemaakt, die door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld 

en na goedkeuring door de voorzitter en notulist worden ondertekend in deze 

algemene ledenvergadering of de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Zij, 
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die de algemene ledenvergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-

verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van 

het proces-verbaal wordt ter kennis van de eden gebracht. 

10. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is bindend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgesteld voorstel. VVanneer echter onmiddellijk na het uitspreken 

van bedoeld oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan vindt een nieuwe 

stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene ledenvergadering 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. 

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

van de algemene ledenvergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde 

worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien zulks bij de oproeping is 

vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene 

ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stem recht 

uit te oefenen, mits het lid via het elektronische communicatiemiddel kan 

worden geklentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen 

ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

12. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand 

die meerderheid heeft gekregen wordt een tweede stemming gehouden tussen 

de twee personen, die het grootste aantal van de uitgebracht stemmen hebben 

verkregen of indien dit aantal personen meer dan twee is door een gelijk aantal 

stemmen, tussen al degenen die het dichtst die volstrekte meerderheid zijn 

genaderd. Zonodig vindt een tussenstemming plaats. Gekozen is degene die de 

meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij tussen- of eindstemming de 

stemmen staken beslist het lot. Het bepaalde van lid 11 is van overeenkomstige 

toe passing. 

13. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen 

aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene 

ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de 

voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. 

14. Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een 

elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op 



12 

de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

COMM ISSIES 

Artikel 13. 

Het bestuur kan zich in haar taak doen bijstaan en adviseren door commissies. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 14. 

1. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot het vaststellen van een 

Huishoudelijk Reglement, welk besluit slechts kan worden genomen met een 

meerderheid van tweeiderde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, oak waar deze 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

3. VVijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden 

aangebracht door de algemene ledenvergadering bij besluit genomen met een 

meerderheid van ten minste tweeiderde gedeelte der uitgebrachte geldige 

stemmen. De wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op 

die van de aanneming door de algemene ledenvergadering van de 

desbetreffende voorstellen, tenzij deze een latere datum bepaalt. 

4. Voorstel tot wijziging kan aan de algemene ledenvergadering worden gedaan 

door het bestuur en op schriftelijk verzoek van ten minste eeniderde gedeelte 

van de stemgerechtigde eden der vereniging. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 15. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht 

anders dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling, dat in die vergadering wijzigingen van de 

statuten zullen worden voorgesteld. 

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

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste dertig 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. 

lndien een cluborgaan functioneert kan het voorstel ook op die wijze worden 

gedaan met handhaving van het bepaalde in dit artikel. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweeiderde van de 

uitgebrachte geldige stemmen in een algemene ledenvergadering waarin ten 

minste een zodanig aantal eden aanwezig of vertegenwoordigd is, dat tezamen 

ten minste drie/vierde gedeelte van de stemmen van alle eden kan worden 
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uitgebracht. Is dit aantal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt 

binnen vier weken daarna 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 of vertegenwoordigde 

leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

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

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

bevoegd. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 16. 

1. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waarbij het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 15 van 

overeenkomstige toepassing is. 

2. [en besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te 

zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn 

gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. [en eventueel batig saldo 

zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen 

zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen 

overeenstemmen. 

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 

bepalingen van de statuten en reglementen zover mogelijk van kracht. In 

stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 

naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

ONVOORZIENE GEVALLEN 

Artikel 17. 

Voor zover bij statuten of reglementen, dan wel besluit van de algemene 

ledenvergadering niets anders is bepaald of beslist, beslist het bestuur van de 

vereniging. 

SLOTBEPALING  

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat een exemplaar van de notulen van 

de vorenbedoelde ledenvergadering aan deze akte is gehecht. 

De identiteit van de verschenen persoon heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van 

het daartoe voorgeschreven document. 

Waarvan akte is verleden te Nieuwerkerk aan den lissel, gemeente Zuidplas, op de 

datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van 

deze akte aan de verschenen persoon en de toelichting daarop heeft deze verklaard 

van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmede in te stemmen. 
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Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon, die aan 

mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. 

Volgt ondertekening 
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