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Heden , ct.e vier en tvhntigste mei, -----;...-----------------------negentienhonderd twee en tachtig,-------------------------------versc~een voor mij, iMr Kees Emile Maria ten Hagen, nota~is ter
standplaats Amsterdam-Noord:------------------------------------de heer Cornelis Molman, architect, wonende te Amsterdam,-------volgens zijn verklaring en blijkens een voor echt erkende en aan
deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht handelende als
gevolmachtigde van:---------------------------------~-----------
a. de heer · Paul Alexander Roeland Teillers, student, wonende te
Amsterdam;---------~--------------------------------------------- ~

b. de heer Marinus Zondervan, electrotechnicus, wonende te Amster
dam;----~--------------------------------------------------------

".- .

c. mevrouw Ina Grada Stad-Bakker, onderwijzeres, wonende te .A msterdam;--------------------------------------------------------d. de heer Anton Berends, technisch beambte, wonende te Amsterdam;-----~-------------------------------------------------------

e. de heer Hendrikus Louis Maria Kooltjes, magazijn administrateur, wonende te Amsterdam;-------------------------------------f. de heer Robertus Hubertus Jacobus Cuijpers, zonder beroep, wonende te Purmerend; en----·- --------.:..-----------------'-----------g. de heer Willem Pieter Wijdekop, vliegtuigmonteur, wonende te
Amsterdam.------------------------------------------------------De comparant verklaarde dat hij voorzitter is van de te Amsterdam gevestigde vereniging, 11 Kancvereniging Viking",-------------en tezamep. met zijn volmachtgevers:,. die respectievelijk secretaris, penningmeester en bestuursleden zijn, het voltalli~ bestuur
van deze vereniging vormt, en de ·vereniging derhalve rechtsgel dig vertegenwoordigt;-------------------~------------------------ ·
dat de algemene verga~ering op zeven maart negentienhonderd twee
en tachtig heeft besloten de statuten der vereniging te wijzigen,
en dat de gewijzigde statuten thans luiden als volgt:------------·
------------------NAAM EN ZETEL----------------------------------·
Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: 11 Kancvereniging Viking!'.--------------------------------------------------------~--2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.------------------------~------------I NRICHTING --------------------------------A rti~el

2. 1. De organen van de vereniging zijn: het bestuur en
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de algemene vergadering , alsmede alle overiee personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering
belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie ter uit voering van die taak ~eslissingsbevoegdheid is toegekend door
de algemene vergaderirig. ----------------------------------------2 . De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten
geen rechtspersoonlijkheid·. -----------------------------------------------------------DUUR EN BOEKJAAR -------------------------Artikel 3 . 1. De vereniging is opgericht op één oktober neeentienhonderd dertig te Amsterdam. --------------------------------- :
Zij is aanvankelijk aangegaan voor de duur van negen en twintig
jaar en ~lf maanden, welke termijn op acht en twintig februari
negentienhonderd drie en zestig verlengd is met opnieuw negen en ·
twintig jaar en elf maanden.- -------- - ------ ---~- ----- - ---------
Bij deze is zij aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------2 . Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en
met één en dertig. december.---------------------------------------------- ----- ----------DOEL -------------~---- - ------------ -- ----

Artikel 4. 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de kanosport in al zijn verschijningsvormen, uitgezonderd die vormen die niet door menselijke kracht
worden uitgeoefend.------- --------------------------------------2 . De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:---.
'
a. het l idmaatschap te verwerven van de Nederlandse Kano Bond,
in deze statuten nader aan te duiden als: de bond; --------------b. deel te nemen aan de door de bond georganiseerde of goedge keurde wedstrijden, toertochten en andere evenementen; ----------c . wedstrijden, toertochten en andere evenementen op het geb ied
van de kanosport te órganiseren .----------------------------------- -------- ------------- LEDEN-----------------------------------·
Artikel 5 . 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzo~k als lid door het bestuur zijn toegelaten. ---------- --------·
2 . In geval van niet toelating door het bestuur kah de betrokkene de algemene vergadering om toelat~ng verzoeken, op welk
verzoek de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een beslissing zal nemen .------------------------------- ---------------- --·
------------------------VERPLICHTINGEN---- --- ---------------- ---·
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Artikel 6 . 1. De ·leden zijn verplicht:--------------------------a . de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2, na te leven; --b. de statuten en reglementen van de bond, alsmede de besluiten
van zijn .organen na te leven;-~----------------------------------~
c . de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, wel ke de bond in naam van de vereniging aangaat, v.oor zover laatstgenoemde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de
vereniging. ---------------- --- -- - ------- - ------------------------~

2 . Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten .--------3. Door de vereniging kunnen in naam van dê lêdên geen verplichtingen worden aangegaan, dan na daartoe strekkend besluit van
de algemene vergadering .---------------------------------------------------------------TUCHTRECHTSPRAAK-------------------------Artikel 7. 1. a. In het ·algemeen zal strafbaar zijn handelen of
nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of be sluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen
van de vereniging worden geschaad.----------------------- -------b . Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten dat in strijd
is met d~ statuten, reglementen en/of besluiten van organen van
de ·bond, of waardoor de belangen van de bond worderi geschaad. ---2 . Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie , belast met 'de tuchtrechtspraak , is opgedragen, is het bestuur be voegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder
a, de volgende straffen op te leggen :--------------------------a. berisping;~- -------------------------------------------------b. schorsing; ------------------ - ------------------------------·-- ·
c. ontzetting.-- ---- --------------------------------------------3. Het reglement tuchtrechtspr aak, als bedoeld in lid 4, wordt
vastgest~ld door de algemene vergadering. -----------------------4. Schorsingen l<unnen worden opgelegd voor de in het reglement
tuchtrec~tspraak ·aangegeven maximum perioden . Gedurende de periode dat een lid geschorst is , heeft hij geen toegang tot een
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algemene vergadering en kan hij a~daar niet aan de stemming
deelnemen~ terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere rechten kunnen worden ontzegd.----------------------------5. a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien een lid
in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of
besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.--~------------------------
b . . Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken . c. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het
betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend
schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld . ---------------------------------------------------------d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van
deze kennisge.ving in beroep te gaan bij de algemene vergadering
i
die hierop in haar eerstvolgende vergadering beslist.---------·--Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren
van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is
tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman
te doen bijstaan.-----------------------------------------------6. In het .geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b
is het betrokken
lid onderwo~pen aan de .bepalingen van het re.
glement tuchtrechtspraak van de bond, vastgeste~d door de alge.
.
mene vergadering van de bond.------------------------------------------------.--------------GELDMIDDELEN-------------------------Artikel 8. 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:----a. coniributie van de leden;------------------------------------• b. ontvangsten uit evenementen;-----~-~-------------------------c. •andere inkoms~en.--------------------~--------------·--------2 . .a. De ieden zijn maandelijks gehouden tot h.et betalen van contributie·, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe wo~den ingedeeld in categoriën,--die elk een verschillende contributie betalen.-------------------·
b·. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de maand eindigt,----blijft niettemin de contributie voor de gehele maand volgend op
die waarin werd opgezegd· verschuldigd.~-------~-----------------~

''"".

~

.

••

. • w; ••-

! •· •

~

1

• •

; .•

' •

l '

I

:

' )

t, ' ..

~· : ·

I

'

'

VIJFDE BLAD

- ------- ---------- -- ---EINDE LIDMAATSCHAP -----------------------·
Artikel 9 . 1. Het lidmaatschap eindigt :-------- -----------------a . door overlijden van het lid;---------------------------- -----·
b . door opzegging door het lid; ---------------------------------c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging; --------d . door ontzetting, als bepaald in artikel
lid
2. Opze gging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voorzover d~ze door deze statuten worden . gesteld, of wanneer van -de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ~
lidmaatschap te laten voortduren. -------------------------------3. Een opzegging als bedoeld in art.ikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is
bekend geworden of is medegedeeld.-------------- - ---------------4. Een l~d dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot
het einde van de maand volgend op die waarin werd opgezegd. -----Gedurende deze periode kan de betrokkene eeen rechten uitoefenen , met uitzondering van het recht om bihnen de geste+de termijnen in beroep te gaan .----------------------------------------

7

{

5. --------------

- ----------------------DONATEURS-- ------------------------------Artikel 10. 1 . De ver~ni gi ng kent behalve leden ook donateurs .
2 . Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om halfjaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. -------------------------------------3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan
die welke hun bij of krac~tens de statuten zijn toegekend of opgelegd .-------- - ------ ----- ------------~----- - -----~------------

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen
tijde door opzegging worden beëindigd .---------~---- --- -- - ------5 . Bij opzegging door de donateur b,l ij ft de bijdrage voor het
lopende jaar verschuldigd. - - ----- --- - ------ ------- --------------6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ----------~-------~----------BESTUUR --- - ----------------------------

Artike l 11. 1.a . Het bestuur · bestaat uit ten minste drie mee r derjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden ltrorden gekozen.-----·- ----------------------------------------
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b . Het aantal be stuursleden wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. -- ----- --- - - ------ ------------------ --- --------- ----c. De voorzitter wordt in functie gekozen. ------ --- - ------ - -----2.a . Tot het tijdstip waarop de algemene vergadering bijeen
komt kunnen door het bestuur of door tenminste twee leden kandidaten wor den gesteld voor de functie van bestuurslid .-- ---------Deze kandidaatstelling heeft een bindend karakter.--------------b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ont nomen door een met tenminste twee/derde van de uitge brachte - - ---stemmen genomen be sluit van de algemene ve r gader ing .-- ----- ------:
c . Vindt ·geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene
vergadering overeenko~stig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te o~tnemen dan kan men zich
nog t i jdens de vergadering kandidaat stellen, welke kandidaat ~
st.e lling · evenwel geen bindend karakter h_e eft .---- ---------------3.a . Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te rnaken rooster . Aft r edende bestuursleden iijn behoudens het gestelde onder c en d terstond
herkiesbaar.- - -~ -- - - ---- - - - - -- --- - - ---------------------------- --

b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien, door het bestuur , mits· het bestuur dan nog uit tenmi~ste drie leded bestaat. ------------- -~--------------~--------•
. De benoemingen volgens dit lid gedaan , zijn bes~uursbesluiten wel- ·
ke op de eerstveleende algemene vergadering bekrachtigd dienen
te worden . Wie in een tussentijdse vacature is ~ekozen, neemt op
het rooster de plaats in van zijn voorganger. -------------- - -----·
c . In het jaar dat bestuursleden de leeftijd van zeventig jaar
bereiken treden zij definitief af, .en wel in de vergadering die
bedoeld is in artikel 16. lid 1 (de zogenaamde jaarvergadering). - d. Bestuursleden mogen ten hoogste vier aaneenges loten perioden
van twee jaar de zelfde functie bekleden . -- ---- ------- - - - - - - ----4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezinz
verdeelt het bestuur in onderling -overleg de vacante functies en
stelt zo nodig voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan·,. hetzij in het ·clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.~-- -------------5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tdt een
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behoorlijke vervulling van de hem opgedra~en taak . Indien het
een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoort , i~ ieder van hen hoofdelijk aansprakclijx
tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat een eventuele te kortkoming niet aan hem te ·wijten is en dat hij niet nalatie is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af
te wenden. ------------ ------------------------------------------6 . De algemene ver gade~ing kan een· bestuurslid als lid van het
bestuur schorsen of ontslaan indien .z ij daar toe termen aanwezig
acht . Voor een daar toe st rekk~nd besluit is een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen ve~eist . .
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. --- - ------~------ - ------------------------------------------ ·

------------------------BESTUURSTAAK----------------------------Artikel 12. 1. Behoudens beper kingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de ve~eniging .--------------2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald ,-----blijft het bestuur qevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
mogeliJk -een algemene vergadering te beleggen waarin de -voorzieni ng in de open plaatsen aan de orde komt .--------------------·
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verant\'toordelij kheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen .----~---------------------------------------------------------- -- -----.----- -- ----- BESTUURSVERGADERING --------------------~

Artikel 13. 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het
bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit
verlangen .-----------------------------------------------------2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering om besluiten nemen,
indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen .
3.a. Alle - besluiten, daaronder begrepen de besluiten als be~oeld in lid 2 worden genomen met meerde r heid van de uit gebrachte geldige stemmen , mits voor \'fat de in de vergadering genomen
besluiten betreft de meerderheid van· de in functie zijnde bestuur sleden aanwezig is .------- - ---------------------------------
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b. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. ------4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeline gestemd,- -- tenzij de voorzitter of een bestuursliq anders wense n.----------5 -a . Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur
een besluit heeft genomen is beslissepd . Hetzelfde geldt voor
de · inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vast ~e legd voorstel. - - - - ---------- --- -----b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig
het ·te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats , indien een bestuurslid dit verlangt . Door deze
nieu\'le stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming .------- - --- -------------------------------------- 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secre taris of een door het bestuur· aangewezen notulist notulen ge maakt die door he t bestuur op een .volgende vergader ing worden
vastgesteld .~-- ---- l- ----- --- ------------ ~ -------- ---- - - ~--- -- - ------ - - - - - - -- - -------- VERTEGENWOORDIGING ----- - - ------------ - - --Artikel 14 . 1 . De vereniging wordt in e~ buiten rechte vertegenwoordigd door: de voorzitter tezamen met de secretaris en de
penningmeester. --------- - - --------- ----- ----------------------2 . De vereniging wordt op de vergaderingen van de bond, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen be -

{

stuursliq. ---------- -- - --- --~- - --- - - -- - -- --- -- -------------------

3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de al --'\

gemene . vergadering .bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten---tot het kopen, vervreemden of bezw~ren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of· hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ----- sterk maakt of zich tot zekerheidstel ling voor een schuld van
een derd~ verbindt .----- - - - ----- ---------- - - - -------- - - -- - - -----4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend , oefenen deze bevoezdheden niet
uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij
tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. ------- - - --- --~--- ---- -- --- ---- - -- - ------- - Overtrcding hiervan kan noch door, noch aan de wede r partij worden tegengeworpen .------------------- -------------- -------------- .
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--------------------REKENING EN VERANTvfOORDING------------------Artil<el 15. 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te
allen tijde.haar rechten en verplichtingen kunnen wqrden gekend.
2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar op een
algemene vergadering zijn jaarverslag· uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording
over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.----------------3-a. Ten$ij de algemene vergadering op een andere wijze in het
toezicht op het pestuur heeft voorzien, kiest de algemene ver. gadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een------~
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.----------------------------------------------------------b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen
voor de duur van twee jaar en treden volgens een te maken rooster af. ·Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.-------c. De kascommissie onderzoekt de rekenine en v~rantwoording van
het bestuur en brengt aan de a.le;emene vergadering verslae van
haar bevindingen uit.-------------------------------------------4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoek~n, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging
door een deskundige d?en bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar des gewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.-~-~--------------~-------·
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.----------------------------------·
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag
en de rekening strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voorzover die uit de jaarstukken blijken~----------------··
7. Het bestuur is verplicht de bes~heiden als bedoeld in deleden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.------------------------·
---------------ALGEMENE VERGADERING----------------------------·-·
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Artikel 16 . 1~ Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop
van het boekjaar een algemene vergader ing worden bijeen geroe-

pen. -------------------------- ----------------------------------2.
a.
b.
c.
d•
e.

De agenda van deze vergadering bevat onder meer: --- ----------Bespreking notulen van de vorige algemene vergadering;------ -Jaarverslag secretaris; - - ---~--------- -- -- ------ -- ------ -- - - -Behandeling en vaststelling jaarstukken ;-- - ----- -------------.Vaststelling van de contributies; - - - -~ -- - ---- - - - --- - - -- - - --- - - ;
Vaststelling van de begroting; - - ----- ------ ---- - ---- ----------f. Voorziening in vacatures; ------- - - - -------------- - --- --------g . Rondvraag; ------------- - ----------- --- - - - ---------------- - - - -3. Voorts worden de algemene vergaderingen bijeen geroepen zo
dikwijls -het bestuur dit wenselijk oordeelt .----------- - - -------4.a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een
zodanig ~antal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één
tiende gedeelte van de stemmen. verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. - ----- ------------- ----- - - - - ---------- - --- ----- - - - - - - b . Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is
gegeven, . kunnen de ve~zoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met-inachtneming van het bepaalde in het v9lgende lid .-- - - --·.
5.a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur, ·met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering
niet meegerekend. ----- - - - ---- ------- ---------- --- - - - ---- --- - - - : __
b. De bijeenroeping geschLedt in het clubblad of door middel v~n
aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder ge lij kt ij di ge vermelding van de agenda. ---- - - ---------------- .•.
- -- - --- ---TOEGANG EN

BESLUITVOR~UNG

ALGEMENE VERGADERING ----- - - - - ·

Artikel 17. 1 . a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als
lid zijn 'geschorst. - ---- - - --- --- ------- - - ----- ---------- ---- - - --b . De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen dan de
onder ~ bedoelde personen . --~- - - - --- - - ---- - -- ----- -------- ----- -2-a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden, di~ bij d~ aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben be-
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reikt , zijn stemgerechtir;d . Zij brengen ieder één stem uit. - - ---·
b. Ieder -stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uit brengen ~oor ee~ schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd
lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbren-.
gen.- - - --- - ----- - - - - - - -- - - -- -- --- -- --- - - - -------- - - - - - - -- --- - --- ~

3.a . Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten .
genomen met een meerderhcid ·van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Onder. mcerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uit·
gebrachte r;eldige .stemmen .-------- - ------ ------- --------------- -· ·
c . Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte .stemmen ::
of stembiljetten die, naar oordeel van. de voorzitter:--- - -------·
~. blanco zijn; - -- - -- -- -~ - - - -~ -- - --- - ---- - - - - - ------ - -- - ----- -~ - ~
2 . zijn ondertekend; - -------- - - ------ ---------- ---- ------ - - - --- -·
3 . onleesbaar zijn; --------- - ---- --- -- -- - - - - --- -------- ----- - -- ~~
. t du1'de 1'1J' k aanw1JZen;
••
4. een persoon n1e
- - - - - - - -- -- -- -- - --------·
5. de naam bevatten_van een persoon die niet kandidaat gesteld
is;- ------- - -------- -- ---- - -------- - - - - - --- - --- - -- - - - -- - --- - ~ - - -·

6 . voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;;--·
7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon :
die is bedoeld .--- ---- - --- - - - --- -- - ~ - -- --- ---- - ----- - -------- - - -.
4 . a . · Alle stemmingen over zaken .geschieden mondeling tenzij de
voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wij .ze van stemmen bepaalt of toelaat. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk .- - ------- --------- -- -- ------- - - - --·
b~ Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature af-.
zonderlijk gestemd. --- - -- - --- - - - - ~ - -- - ~--- -- - - ------- -------- - -- ·
5.a . Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming
n~·emand de meerderheid van dè uitgebrachte geldige stemmen heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.----------- - - - - - - -·
Verkrijgt ook bij deze st·emming niemand de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen , dan vindt herstemming plaats over
de twee personen , die beiden de meeste.stemmen hebben verkregen • .
' Indi~n de meeste stemmen zijn behaald ~oor meer dan twee perso-

nen
, en zij alleq een gelijk aantal stemmen
hebben verkregen,
.
.
vindt he~Stemming plaats over a~ deze personen.--- - - ------------·
·b. 'Heeft · slechts één persoon de ineeste stemmen verkregen, dan
vindt herstemming plaats over hem en degene die na hem de mees-
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te stemmen heeft verkregen.-------------------------------------·
Zijn er meerdere personen die het op één na hoogste aantal ste~
men hebben verkregen dan vindt _over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken 'táe d~ kandidaat wordt voor de her-

stemming.---~------r--------------------------------------------·

.

'

c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is
hij gekozen die de ~eerderheid van de uitgebrachte geldige stem-

men heeft verkregen.• ----------------------------------~---------·
Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.-----·
6. Indien de stemmen staken over een voorstèl dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.-----------------·
1.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat -een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor d~ inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd
· over een niet schrfftelijk vastgelegd voorstel.----.-------------·
b. \vordt . echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen dè rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
-----------------BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING--------------·
Artikel 18. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten
aan het oestuur of andere organen zijn opgedragen.--------------·
----------LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING------------Artikel 19. 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
. voorzitter van de vereniging. Bij _afwezigheid van de voorzitter
treedt een ander door het b~stuur aan te wijzen bestuurslid als
voorzitter op. Wordt ook op deze .wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2. van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door
de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling -door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere \'Tij ze ter kennïs van de leden gebracht en worden in de------
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eerstvolgende algemene vergadering besproken. ----------------- --·
-------------------ALGEMENE REGLEMENTEN ---------------------~--- ·
Artikel 20. 1 . De algemene vergadering kan reglementen vaststel len en wijzigen > waarin de taken ~n bevoegdheden van de organen
der vereniging nader kunnen worden geregeld .--------------------·
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook----waar die :geen dwingrnd recht bevat> noch met de statuten. ------- ·
--- --~ ------------------ STATUTEWNIJZIGING -------------•------- --·

Artikel 21 . 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen
met de mededeling> dat aldaar wijziging van de statuten zal wor qen voorgesteld. ------------·-----------------------------------·
2 . Zij > die· de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan>----·
moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen> op een daartoe geschikte plaats voor leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag > waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging
tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceer d en/of een afschrift hiervan op_diens verzoek aan een
. lid ter beschikking gesteld .------------------------------------3.a . Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/
derde van de u i tgebrachte ge~dige· stemmen> in een vergadering
waarin tenmi nste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of----vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, ·waarin over het voorstelj
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwe.zige of· vertegenwoordigde leden> een besluit kan worden genomen> mits met een meerderheid van 'tenminste
twee/derde van de uit gebrachte geldige stemmen. -----------------b . Een besluit tot statutenwijziging behoe ft bovendien voorafgaande goedkeur ing van de bond .---------------------------------4 . a . Een statutenwijziging treedt niet in we~king dan nadat -----voldaan is aan het in lid -3 sub b bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt . Van dit tijdstip-----
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wordt med~deling gedaan in het clubblad·.------------------------b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van
de~e akte bevoegd.----------------------~-----------------------.
.
c. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift' van de gewij zie;de s.tat4ten neer te leggen ten kantore van het vereniginenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken ·te Amsterdam.-------------------------------------------•----------------------ONTBINDING EN VEREFFENING------------------·
Artikel 22. 1. De.vereniging wordt ontbonden door een daartoe
strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten.
.
minste twee/derde van het aantal uitgebrachte gèldie;e stemmen in
een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.---------~-----------~---------------- ·
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is overeenkom~
stig van toepassing.-------------------------~------------------3. Indien · bij het besluit· tot ontbinding geen vereffenaars zijn
aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.-------·
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die
ten tijde - van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar zal worden aangewend voor een dan door de _algemene vergadering aan te
wijzen doel.----------------~---------------------------~-------- ·
5. N~ de ontbinding ?lijft de vereniging voortb~staan voorzover
dit t ·o t vereffening van haar v·e rmogen nodig is.• Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van statuten en reglementen voor
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van
d~ vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden· toegevoegd de
woorden "in liquidatie it.------:-;.,. _____________________________ . :, __ _
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut
is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte
\

vermeld.-------------------------------------------------------Na zakelijke opgave Van de inhoud van ·deze ak.t e door mij_, notaris, aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na
beperkte voorlezing door de comparant en inij, notaris, ondertekend.
C.Molman, K.ten Hagen

VOOR AF.SCHRIFT,
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