
vereniging Homo Zwemvereniging Nat Utrecht 

akte van vaststelling statuten 

ref: vang/ldm/ih 

 

 

Vandaag, maandag twee en twintig september negentienhonderd zeven en negentig, 

verschenen voor mij, Willem Mathieu van Grafhorst, notaris in Utrecht:   

_ Dave Richard de Bruin, systeem-architect; hij werd geboren in Amsterdam op drie  

november negentienhonderd vier en zestig; hij is niet getrouwd en woont op het 

adres: Fazantenkamp 614, 3607 DJ in Maarssen; zijn identiteitsbewijs is een 

paspoort met nummer N18825254; 

_ Alexander Roland Bakker, tekstschrijver; hij werd geboren in Paramaribo (Suriname)  

op tien januari negentienhonderd negen en vijftig; hij is niet getrouwd en woont op het 

adres: Keizerstraat 6, 3512 EB in Utrecht; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met 

nummer 631548C.   

Zij verklaarden het volgende.   

 Wij zijn bestuursleden van de vereniging Homo Zwemvereniging Nat Utrecht; 

deze vereniging bezit nog geen volledige rechtspersoonlijkheid. De algemene 

vergadering van haar leden heeft op achttien september negentienhonderd zeven en 

negentig besloten de statuten vast te stellen en deze op te nemen in een notariële akte; 

in die vergadering zijn wij gemachtigd de notariële akte te ondertekenen; van deze 

machtiging blijkt uit een uittreksel van de notulen van die vergadering, dat aan deze 

akte zal worden gehecht.   

 Deze statuten zijn geheel eensluidend met het aan deze akte gehechte ontwerp 

daarvan, waarop de goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, hierna te 

noemen «KNZB», is verkregen blijkens een op dat ontwerp gestelde verklaring. De 

statuten van de vereniging luiden vanaf vandaag als volgt.   

 STATUTEN 

 .NAAM EN ZETEL 

 Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Homo Zwemvereniging Nat Utrecht.   

2. In verband met sponsoring kan gedurende één of meer jaren aan de naam van de 

vereniging die van een sponsor worden gekoppeld; volgens de richtlijnen 

vastgesteld in een sponsorreglement.   

3. De vereniging is gevestigd in Utrecht.   
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4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.    

 DOEL EN MIDDELEN 

 Artikel 2 

 De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en beoefenen van de zwemsport 

door homoseksuele en bisexuele vrouwen en mannen.   

 Artikel 3 

1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:   

   a. het organiseren van trainingen en wedstrijden;   

   b. het deelnemen aan wedstrijden; en voorts door   

   c. het aanwenden van al die wettelijke toegestane middelen die aan het doel 

bevorderlijk zijn.   

2. De vereniging tracht dit doel verder te bereiken door het verwerven en het 

daarna behouden van het lidmaatschap van de KNZB, gevestigd te Nieuwegein, 

onder erkenning van de KNZB als enig besturend en controlerend lichaam op 

zwemgebied in Nederland.   

3. De vereniging is tevens aangesloten bij de kring Utrecht van de KNZB. Hetgeen 

in artikel 5, lid 3 en lid 4 is gesteld ten aanzien van de KNZB, geldt tevens voor 

de kring Utrecht van de KNZB.   

 LIDMAATSCHAP 

 Artikel 4 

1. De vereniging kent de volgende soorten leden:   

   a. gewone leden;   

   b. ondersteunende leden (donateurs);   

   c. invitatieleden;   

   d. leden van verdienste.   

2. Gewone leden zijn de natuurlijke personen die, na zich daartoe te hebben 

aangemeld, door het bestuur zijn toegelaten tot het gewone lidmaatschap. 

Minderjarige personen dienen bij hun aanvraag de schriftelijke toestemming van 

hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen.   
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3. Leden van verdienste zijn de gewone leden of de invitatieleden die op voorstel 

van het bestuur of van ten minste tien andere gewone leden, door de Algemene 

Ledenvergadering, hierna te noemen ALV, als zodanig zijn benoemd.   

4. Invitatieleden zijn de natuurlijke personen die zonder gewoon lid van de 

vereniging te zijn door het bestuur als zodanig zijn benoemd met het doel om 

binnen de vereniging een functie te vervullen.   

5. Ondersteunende leden zijn de natuurlijke personen of de rechtspersonen die de 

vereniging jaarlijks steunen door betaling van een bedrag, waarvan het 

minimum wordt vastgesteld door de ALV.   

6. Personen die door de KNZB of de kring Utrecht levenslang zijn uitgesloten van 

het recht tot het deelnemen aan enige activiteit danwel van het recht functies in 

de KNZB te bekleden, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.   

 Artikel 5 

1. De gewone leden zijn in beginsel gerechtigd deel te nemen aan alle door de 

vereniging te organiseren activiteiten.   

2. Zij betalen een door de ALV vast te stellen contributie, die voor verschillende 

categorieën gewone leden op een verschillend bedrag kan worden vastgesteld.   

3. De leden zijn verplicht:   

   a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen 

van de vereniging na te leven en de jurisdictie van de daarin vermelde organen 

te erkennen;   

   b. zich jegens elkaar en ten opzichte van de vereniging te gedragen naar 

hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;   

   c. de belangen van de vereniging en van haar organen, die van de KNZB en 

zijn organen en die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden;   

   d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het 

lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden 

aangaat.   

4. De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen die in de vereniging een 
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functie bekleden, onderwerpen zich door de aanvaarding van hun lidmaatschap, 

door hun aangesloten zijn of door hun functie tegenover de KNZB, aan dezelfde 

verplichtingen als die, waaraan de vereniging als lid van de KNZB is of zal zijn 

onderworpen; daaronder begrepen de verplichting:   

   a. de statuten en reglementen van de KNZB en de besluiten van zijn organen 

na te leven;   

   b. alle overige verplichtingen te aanvaarden, welke uit het lidmaatschap van de 

vereniging als lid van de KNZB en van de kring Utrecht voortvloeien of welke 

de KNZB in naam van zijn leden aangaat;   

   c. zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak, de disciplinaire rechtspraak, de 

arbitraire rechtspraak en de administratieve rechtspraak, zoals vastgelegd en 

nader geregeld in de daarop betrekking hebbende reglementen van de KNZB, 

evenwel voor wat de door KNZB en/of kring Utrecht in naam van zijn leden 

aangegane verplichtingen betreft, slechts voor zover deze verplichtingen tevens 

betrekking hebben op de leden van de vereniging.   

 Onder andere aangeslotenen worden in dit artikel-lid mede verstaan, zij die op 

enigerlei wijze min of meer regelmatig van de diensten van de vereniging 

gebruik maken.   

 De vereniging is bevoegd om in naam van haar leden tegenover de KNZB de 

verplichtingen aan te gaan zoals in dit lid omschreven.   

 Het verenigingjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus.   

5. Het lidmaatschap eindigt:   

   a. door de dood van het lid;   

   b. door opzegging door het lid;   

   c. door opzegging door de vereniging;   

   d. door ontzetting.   

6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een 
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opzegtermijn van ten minste vier weken.   

 Niettemin is onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 

mogelijk:   

   a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren;   

   b. binnen een maand nadat een besluit waarbij rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of 

medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en 

verplichtingen;   

   c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van 

de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.   

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.   

7. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.   

 De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.   

 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden 

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren.   

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.   

8. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 

zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse 

bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt.   

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

van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is 
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bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan 

bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst.   

 De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe 

strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van 

het aantal uitgebrachte stemmen.   

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 

 Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 

schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) 

maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. 

Het in lid 8 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.   

 VERENIGINGSORGANEN 

 Artikel 6 

1. De leiding van de vereniging is in handen van het bestuur, dat bestaat uit ten 

minste vijf meerderjarige, natuurlijke personen, onder wie in elk geval zijn 

begrepen:   

   a. een voorzitter;   

   b. een secretaris;   

   c. een penningmeester.   

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.   

3. Het hoogste orgaan in de vereniging is de ALV. De ALV wordt gevormd door 

alle gewone leden, leden van verdienste en invitatieleden van de vereniging.   

4. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, 

alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering 

zijn uitgenodigd.   

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot 

schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.   
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5. Stemgerechtigden in de algemene vergadering zijn voormelde gewone leden. 

Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere 

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde 

optreden.   

6. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering 

stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering.   

7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 

vergadering worden gehouden.   

8. Ter controle van het financiële beheer wordt jaarlijks uit de leden van de ALV 

een kascommissie benoemd bestaande uit ten minste drie leden. Als de ALV 

daartoe besluit, kan evenwel deze controle worden opgedragen aan een register-

accountant of aan een accountant-administratieconsulent.   

9. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen.   

 Artikel 7 

1. Het bestuur wordt driejaarlijks door de ALV gekozen uit de gewone leden. 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het 

bestuur bepaalt de functies die de overige gekozen bestuursleden zullen 

vervullen.   

3. Het bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het algemene en 

het financiële beleid van de vereniging, onverminderd het recht van 

amendement van de ALV.   

4. Het bestuur legt - behoudens verlenging van de termijn door de ALV - binnen 

vier maanden na afloop van een verenigingsjaar over het gevoerde beleid 

verantwoording af aan de ALV, onder overlegging van een algemeen en een 

financieel jaarverslag. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. 

Ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuurders dan wordt daarvan 
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onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan 

ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 

verplichting nakomen.   

5. Onverminderd het bepaalde in het zesde en het zevende lid, is het bestuur 

bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen het 

sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van 

registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich 

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, dan wel zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 

verbindt.   

6. De in het vijfde lid met name genoemde rechtshandelingen kunnen niet worden 

verricht dan nadat de ALV daarmee tevoren heeft ingestemd. Eveneens is 

voorafgaande toestemming van de ALV vereist voor het aangaan van leningen 

en toestemming van het bondsbestuur van de KNZB en de ALV voor het 

oprichten van rechtspersonen.   

7. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door ten 

minste twee tezamen handelende leden van het dagelijks bestuur.   

8. Het bestuur kan besluiten tot het schriftelijk verlenen van een bijzondere 

volmacht aan één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om de 

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.   

9. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 

vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag 

besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de 

algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft 

besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de 

gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan 

zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.   
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10. Bij huishoudelijk reglement kunnen onder andere nadere regels worden gesteld 

met betrekking tot:   

   a. het verkiezen van bestuursleden;   

   b. de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur;   

   c. de taken en bevoegdheden van in elk geval de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester;   

   d. de regelgevende bevoegdheid van het bestuur;   

   e. het verlenen van bijzondere volmachten;   

   f. de taken en bevoegdheden van de ingestelde commissies en werkgroepen. 

 Artikel 8 

1. De ALV vergadert ten minste éénmaal per jaar.   

2. De ALV stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur vast:   

   a. de jaarbegroting, bestaande uit de exploitatiebegroting en zonodig de 

investeringsbegroting;   

   b. de financiële jaarrekening, bestaande uit de balans en het overzicht van de 

baten en lasten.   

  3. a. Naast de algemene vergadering bedoeld in het voorgaande artikel, worden 

algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit 

wenselijk oordeelt.   

   b. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bedoeld 

is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige 

algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 

algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na 

indiening van het verzoek.   

    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering 

overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met 

de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.   

   c. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke 
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mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven 

dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

   d. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering 

plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten 

nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering 

aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal 

stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van 

hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.   

    Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere 

dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin 

rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als 

gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der 

stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van 

overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen 

inzake onderwerpen die niet op de agenda worden vermeld.   

 FINANCIEEL BEHEER 

  Artikel 9 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:   

   a. de bijdragen van leden (contributies);   

   b. de bijdragen van ondersteunende leden (donaties);   

   c. de bijdragen van overheidswege (subsidies);   

   d. de bijdragen van sponsors;   

   e. schenkingen (giften);   

   f. de inkomsten uit verkoop en uit vermogen;   

   g. de opbrengsten van aangegane leningen;   

   h. andere verkrijgingen.   

2. Hetgeen de vereniging bij wijze van erfstelling of legaat verkrijgt, kan alleen 

onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.   
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 Artikel 10 

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Dit beheer 

omvat naast het bewaren van de contante geldmiddelen en de bancaire 

dagafschriften mede het verrichten van de betalingen die uit de aangegane 

financiële verplichtingen voortvloeien en het incasseren van de ontvangsten die 

uit de vorderingen voortvloeien. Het bestuur is verplicht van de 

vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat 

daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Jaarlijks voor de aanvang van een boekjaar stelt de penningmeester de concept-

jaarbegroting voor dat jaar op.   

3. Jaarlijks na afloop van een boekjaar stelt de penningmeester de concept-

financiële jaarrekening voor dat jaar op.   

4. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.   

5. De kascommissie brengt jaarlijks aan het bestuur en aan de ALV verslag uit 

over haar bevindingen met betrekking tot de controle van het door de 

penningmeester in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer. Dat 

verslag gaat vergezeld van een advies over het déchargeren van de penning-

meester voor het gevoerde financiële beheer in dat jaar.   

6. Vaststelling van de financiële jaarrekening door de ALV strekt tot 

déchargeverlening van het bestuur.   

7. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld met betrekking tot: 

   a. het financiële beheer en het opstellen van de jaarbegroting en van de 

jaarrekening;   

   b. de benoeming, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de 

kascommissie.   

 BESLUITVORMING 

 Artikel 11 

1. Stemgerechtigde in een orgaan van de vereniging zijn zij, die op de daartoe 

voorgeschreven wijze in dat orgaan zijn gekozen, zijn benoemd dan wel zijn 

toegelaten.   
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2. Alleen de ter vergadering aanwezige leden van het betrokken orgaan kunnen 

hun stem uitbrengen. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.   

3. Tenzij in deze statuten anders is geregeld, wordt over zaken met een gewone 

meerderheid en over de verkiezing van personen met een absolute meerderheid 

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen beslist.   

4. Stemmingen over zaken hebben mondeling plaats.   

5. Stemmingen over personen hebben mondeling plaats, tenzij de voorzitter of een 

bij huishoudelijk reglement vast te stellen minimum-aantal stemgerechtigde 

leden van het betrokken orgaan een schriftelijke stemming of verkiezing 

verlangt.   

6. Bij een stemming over een zaak heeft elk stemgerechtigd lid één stem. Bij een 

verkiezing van personen heeft elk stemgerechtigd lid zoveel stemmen als er 

personen te kiezen zijn.   

7. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter van het betrokken 

orgaan de doorslag, tenzij het betreft:   

   a. een stemming in de ALV, in welk geval het voorstel is verworpen;   

   b. een verkiezing van een persoon, in welk geval een herstemming plaatsvindt 

overeenkomstig een bij huishoudelijk reglement vast te stellen procedure.   

8. Het door de voorzitter van het betrokken verenigingsorgaan uitgesproken 

oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

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

schriftelijk vastgelegd voorstel.    

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel 

de juistheid daarvan door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde 

leden van het betrokken verenigingsorgaan betwist, dan wordt het te nemen 

besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming.   
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9. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of 

een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de 

eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden 

vastgesteld. Het bepaalde in dit lid is overeenkomstig van toepassing op een 

vergadering van de ALV.   

10. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld met betrekking tot de 

verkiezing van personen.   

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 Artikel 12 

1. In aanvulling op deze statuten is er een huishoudelijk reglement.   

2. Het huishoudelijk reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet 

of deze statuten.   

3. Naast de in deze statuten genoemde onderwerpen kunnen ook andere 

onderwerpen van verenigingsbelang in het huishoudelijk reglement worden 

geregeld.   

4. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement wordt 

genomen door de ALV met ten minste twee/derde deel van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen.   

5. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan 

alleen worden genomen, nadat een voorstel daartoe veertien dagen tevoren is 

geagendeerd voor de vergadering waarin het moet worden genomen. De 

letterlijke tekst van het voorstel dient daarbij te worden bekendgemaakt.   

6. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement treedt 

niet eerder in werking dan vier en twintig uur nadat het is genomen. 

 STATUTENWIJZIGING 

 Artikel 13 

1. Een besluit tot wijziging van de statuten waaronder het besluit de naam van een 

sponsor te koppelen aan de naam van de vereniging kan alleen worden genomen 

door de ALV met ten minste twee/derde deel van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen.   
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2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen, nadat een 

voorstel daartoe veertien dagen tevoren is geagendeerd voor de vergadering 

waarin het moet worden genomen. De letterlijke tekst van het voorstel dient 

daarbij te worden bekendgemaakt.   

3. Een wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de KNZB, zolang de 

vereniging lid is van de KNZB. Het besluit de naam van een sponsor te 

koppelen aan de naam van de vereniging behoeft eveneens de goedkeuring van 

de KNZB.   

4. Een wijziging van de statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt.   

5. Het bestuur is verplicht een gewaarmerkt afschrift van de wijziging van de 

statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Utrecht gehouden verenigingsregister.   

 ONTBINDING EN VEREFFENING 

 Artikel 14. 

1. Alleen de ALV kan besluiten tot het ontbinden van de vereniging. De agenda 

van de vergadering waarin een zodanig besluit moet worden genomen, bevat 

een gemotiveerd voorstel tot ontbinding, een voorstel tot vaststelling van de 

afsluitende financiële rekening en een voorstel tot bestemming van een 

eventueel resterend positief eigen vermogen.   

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan alleen worden genomen in een 

vergadering van de ALV, waarin ten minste de helft van het aantal gewone 

leden aanwezig is. Een zodanig besluit dient met ten minste drie/vierde deel van 

het aantal geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen.   

3. Indien een vergadering van de ALV, waarin een besluit tot ontbinding moet 

worden genomen, niet gehouden kan worden wegens het ontbreken van het 

vereiste minimum-aantal leden als bedoeld in het tweede lid, wordt na ten 

minste twee en ten hoogste dertig dagen, een nieuwe vergadering met dezelfde 

agenda bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige gewone leden een 
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besluit tot ontbinding kan worden genomen met ten minste drie/vierde deel van 

het aantal geldig uitgebrachte stemmen.   

4. Tenzij de ALV anders besluit is het bestuur met de vereffening belast.   

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zolang dit nodig is tot 

vereffening van haar vermogen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 

van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die 

van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de 

woorden "in liquidatie".   

 slotbepaling 

 In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen van de vereniging 

niet voorzien, beslist het bestuur.   

het eerste bestuur van de vereniging 

De eerste voorzitter van de vereniging is: Aaldert Mellema;   

de eerste secretaris van de vereniging is: de hierboven genoemde Dave Richard de 

Bruin;   

de eerste penningmeester van de vereniging is: Ronald van Maurik;   

de overige bestuursleden van de vereniging zijn: Axel Bakker, Gert Mooy, Herman 

Peerdeman.   

het adres van de vereniging 

Het adres van de vereniging is: Fazantenkamp 614, 3607 DJ in Maarssen.   

het slot van deze akte 

Deze akte is in minuut verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze 

akte vermeld heb.   

Ik heb de identiteit van de comparanten vastgesteld aan de hand van de door hen 

overgelegde en hierboven al genoemde documenten, zodat zij mij bekend zijn.   

De comparanten verklaarden dat zij al een concept van deze akte hebben gelezen en het 

niet nodig vinden dat ik de akte nu helemaal voorlees. Ik heb hen de strekking van deze 

akte nog eens uitgelegd en de akte toen gedeeltelijk voorgelezen; daarna hebben wij 

deze akte ondertekend  


