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i;aan en Zetel (a.rtixeI I )

I ) De -zereniging draagt de naarri. IJsclub "De lr{olenkolk".
2) ,\ lreeft lraar zete-1 in de qemeente Steenderen.

Ileclrtsbevoegiieid (ar:tikel 2 )

De organen varn de rrereniging als bedoeld in artikel 3 bezi-tten geen

recirtspersoonii j kheid .

_Inricirting (artikel 3)

Crc;anen van clc vcrenrging zi jn: de alger:ene vergacleríng, het- bestuur,
alsii,ede al-l.e overige personen en kornrr,issiesdie krachtens de wet of die
kracirtens een bijzondere of algemene bepaling in de statuten casu quo

regleneirten door de algemene vergadering of het bestuur belast zijn r.ret

een narder omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergaderinc
of iret bestuur besfissinEsbevoegheid is toegekend.

Duur en_ Iloekl aar (artikel 4 )

1) De vereniging is opgericht op 0l-01-1919 te Steenderen.
't,í) is aangcgaan voor onbepaalde ti jd.

2 ) Iie t- boek jaar van cie vereniging ioopt vérn 0I-l2 t.oL en met 30-tl.

i,oel (artikel 5 )

1) De vereniging stelt zíchr ten doel het doen beoefenen en het bevorde-
ren van de schaatssport.

2) De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a) het lidmaatschap te verwerven van de KoninklÍjke Nederlandsche

Schaatsenrijders Bond, in deze statuten nader aan te dulden als:
de bond;

b) deel- te nemen aan de door de onder a. genoemde bond georganiseerde
of goedgekeurde wedstrijden;

c) wedstrijden te organisereni
d) evenementen op het gebied van de schaatssport te organiseren;
e) het aanleggen, instandhouden en exploiteren van een ijsbaan.

Leden (artikel 6)
1) LeCe n zi jr-r natuurli jke personen, clie op hun verzoek als Iid tloor het

bestuur: zi jn toec;elaten.
'2) Inger,'al vAt-l niet-toelating cloor het bestuur kan op verzoek van de be-
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trokkene alsncq cloor cle ee.I:s tvo-l gencie p1.aat-srlitrdencte .1 I genene

vergaderinq tot toelatinq vrcrrclen besl oten.
3) Op voorstel van het i:estr..rur kan de algem.ene vergadering een lid

weqens ziln bijzonrJere ver:diensten voor de verenigi-ng tot ere-lid

"i licl rzan verdienste benoer.en.

Verplicl-rtingen (artikel 7 )

f ) De leden z|ln verpl-icht:
a) de statuten en reglen,.errten van de vereniging, alsmede Ce be-

sluiten van cle organen, als becloeld in artikel 3, na te leven;

b) de statuten en reglernenten van de bond, de besluiten van zí}n

organen, alsnede de door deze bond van toepassing verklaarde
weclstri-jclbepalingen n;r te leven;

c) de belangen van de vereniging en van de borrd niet te schaden;

d) alle overige.rerplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke

uit het lidmaat'schap rroortvloeien of welke de vereniging aangaat,

voorzover f .i.rLstbedoelcle rrerplichtinqen bet-r:ekking hebben op de

Ieden van <ie rrerenigingi
e) \{aar in de Lrepalingen sub b,c en d v;ordt qiesproken van de bond,

moet Caaronder ook worden begrepen het gewest van de bond.

2) Belralve Ce in cleze statuten ve::melde verplicÏrtingen kunnen door de

rrereniqing sl,echts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na

voorafqaande tcestenminq van de alEenene vergadering.
3) Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere ver-

plichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtnening
van het bepaalcle j-n artikel l0 lid 4, dcor opzegging van het lid-
nraatscirap te zi;nen o1:zich+;e uitslui ten.

rug]Ltggl.tspr;:ak (artikel B )

1) a. In het alger"ee n 'zaL stlafbaar zLJrt handelen of nalat-en in stri jd
net de statuten ert regrlementen van de vereniging en/of besluiten
v.1n organen van de vereniging of waardoor de belangen van de ver-
enic{ing worden oeschaad.

b. 'I'evens zaf. strafbaar zí1n ]randelen of nalaten in stri jd met de

weclstri jdbepalingen, alsnede rnet de statuten, reglementen van

de bond cf het gewest en/of besluiten van or:ganen van <le bond of
het gewest, of waardoor cle belangen van de bcnd of het crewest

wcrden geschaad.
2) Voorzover cleze bevoecrdl-reicl niet aan een eigen kornmissie, belast rnet
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de tuchtrechtspraak, is opgedraoen, is ]-ret bestuur berroegd ortr,

inqeval van overl-r:edingen als oeCoeld in lid I onder a, alsmede
inqeverl van overtreding van de wedst::i jdbepalirrgen, de volgencie
straffen op te leogen:
a.) berispi-ng;
b) tuchtrectiteli jke boetes;
c ) ontzetting (r:oyerent )

3) Tuchtrecl-rtelijke boetes kunnen wor:Cen opllelegd tot ten hoogste in
het reglernent tuchtr.echtspraak vastqesbelde maxima

4) Schorsingen kunnen worden opgeleqd voor ten hoogste in het regle-
ment tuchtrechtspra.rk door de algemene vergadering vast te stellen
rnaximum perio<1en.
GeCurencle de periode dat een 1id geschorst is, heeft hij geen toe-
gang tot een aLqemene \./ergaderingi en kan hij aldaar niet aan de
ster''rninE deelnenien, terwijt herrr bovendien gedurende deze periode ook
andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worCen ontzegd.

5) a. ontzeLting (royement-) kan afleen worclen uitgesproken indien een
lid in ernsti,gte nate in strj-jc1 met de statuten en r:eglernenten van
de vereni-ginq en/of beslr.:iten van de organen varl de vereniqing
handelt. of de vereniqing op onredelijke vtí1ze benadeelt;

b) oni-zett.ing (royement) kan slechts bij v.,i,rze van tuchtrechtelijke
rnaat-regel cloor tret bestuur worden uitgesproken.

c) Nadat het bestuur tot ontzetting (royernent) heeft besloten, wordt
het betrokken lici ten spoedj-oste door mj-ddel van een aangetekend
schrijven van het besluit, met opgave van reoenen, in kennis ge-
steld;

d) De betrokkene is bevoeocl binnen één maanC na ontvangst van deze
kennisoeving, rn be.roep te graan bi j de algemene vergader ing, ciíe
1n ha.rr cerstvol.qencle ver q;rclerir-iq net meerCerheid beslist.
Gedurertcle de beroepster:rnijrr en iranq,encle het beroep is het lid ge-
schorsi-, met cl ien verstande, clat de betrokkene rzoor het voeren vai
\/e]:w€lcrr t{)ecianl heeft t.ot, t.l e eerstrrolqer-icle algenene vergaderipg
eil bevoegd is aldaar het woorcl te voeren. De betrokkene is tevens
bevocgcl zich it-i bedoelde verrl;rclerir-rg cloor: een raaclsman te doen
bi j staan.

6) Inqeval r"'an overtredingen a1s l:ecloeld in Li.J I onrier b. is het be-
trokken lid onderworpen aan de i:epalingen van cle t-uchtrech-uspÍàak
van de bonrl en het gewest, vast.(-restel-d door de bond en het cíewest in
hun st.ttuten en/of reqJ-ernenLen.
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Geldmidcleien (art-iket 9 )

1) Dt-- geld:nii1c1e1en van cle verc:'r"rir{i tlc,Í }-,esta.rn uit :

a. l(onLributies van de leden;
b. Ontvanqsten uit wedstrijden;
c. Ontvanqsten uit toer:t-ochten;
d. Andere inkomst-en.

2) .r.. De leden zí1n jaarli jks qehouden tot het betalen van kontri-
butÍe, r.velke door de alqemene \,,ergaderinc; van tijd tot tijd
za1 r,n'orden rzastgestelC.
De Lcden kr-ri'uren claartoc in kategoriën vrorden i.ngedeeld, die
een verschillende kontributie betalen;

b. Wanneer het lidrnaatschap in de loop van het boekjaar eindigt,
blilft niettemin de kontributie voor het gehele jaar verschul-
digd.

3) Ere-Ieden en leden van ve;:dienste zijn vrijgesteld van de \rer-
plichting tot het betal-en ruan kontributie.

Einde f idmaatschap (art-ike1 10 )

1) Het lidmaatschap eindigt:
a. door overli3den van het lid;
b. door opzegqing door het lio;
c. door opzegcling door I-ret bestuur namens de verenic-Jing;
d. door ontzetting (royement als bepaald in artikel 8, ficl 5. )

2) Opzegging namens cle verenioing kan geschieden r./anneer een 1id he=efl

o1:geironclen aair de it-i deze statuten vermelde vereisten voor het 1j-d-

irraatscirat: te volCoen, of wanneel: hi:l zLln \rerpiichtingen jegens de

vereniging niet nakomt, alsmecle wanneer van de vereniging redelij-
kervriis niet gcvergd kan worclen het I icimaat--schap te lar-cn voort-
clu::en.

3) a. Opzegging van hel }idmaat-schap c]oor het 1id of namens de vere-
niqinE kan slechts gesclrieden teqen het einde van het boekjaar
en met inachtneming van een opzeggingsterfilijn van vier weken.
tr{anneer van de vereniging of van het lid redelijkervrijs niet
gevergd kan wor:den het liclmaatschap te laten voortduren, kan de
opzegging rnet onrniddellijke ingang geschieden;

b. Een opzegging -i-r-i stri3cl met het onde:: a. i:epaalde rfoet het lid-
maatscirap eindigen op het vroegst toegelaten trjdstip volgende
op de datiim, waai:Legen was opgezegd.

4) ]ien o1:zegoit.io als bedcelcl in artikel J , lid 3, oient te gesclrieden
binnen een nraarncl nad;rt het l-redoelcle besluit aan het Iid is bellend
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gewordcn of is n'ecleqeclecIC.

5) l':a het onherroepelijk vrorclen van een door de bon.J of het gewest
uitgespr:oken .royement, is het bestuur verplicht. het lidmaatschap
van het betreffende Iid mel; onmiddellijke ingang op te zegqen.

6) Behalve inqeval van overlijden wordt een lid clat heeft opgezegd
c-leacht nog Iicl te zijn, z,olanci lrij niet heeft- volclaan aan zijn
gelclelijke verplichtingen t-en opzicl-rte van de vereniging of zo-

. lang entEe aangelegenheid v,'aarbij hij betrokken is niet is afge-
v;ikkeld, de tenuitvoerlegoinq van een opgelegde straf daarin be-
grepen. Gedurende deze periode kan oe betrokkene geen rechten uit-
oefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde ter-
mijn in beroep te gaan.

Donateurs (artikel fI)
1) De vereniging kent naast leCerr ook donateurs.
'2) Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur

a1s donateurs zijn Loegelaten en die zich jegens oe vereniging
verplic-hten oni jaarlijks een door de alcremene vergadering vast-
gest,e I de bi jdrnge t_e storten.

3) Donateurs hcbben qeen anclerc rechten of rre rplichti-ngen dan die
welke he:n bi j of kracht.ens de st-atuten of reglementen zi jn toe-
gckencl of opqrel.qd.

4 ) De rechten cn vcrplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde
door de vereniqing door opzegging vrorclen beëinc1igd, met dien ver-
stande oat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor
1-iet geheel verschuldiEd btj-jft.

5) opzegoing namens de vereniqing geschiedt dooi: het bestuur.

Best,uur (artikel 12)
1) a. Het bestuur bestaal- uit tenrninste drie personen Cie door de

algemene verqaderrng uit de leden worden geko zeni bestuurs-
leden n'ioeten meerder jariq en amateur z j_ jn.

b. Het aantal bestuursleden wordt v.astgesteld bij huishoudelijk
r:e cJ1_enient.

2.) Tot aan de aanvang van de algemene ve::gadering kunnen door het
]:estr"tur of doc.;: tenminste 10 leden kandidaten worclen gesteld voor
de funktie van bestuurslicl.

3) a. Ieder bestuurslid treerlt 3 jaar na zí1n verkiez:-ng af volgens
een docr het best_uur op te maken rooster.
Àftr:edende bestuursleclerr z:-ln terstoncl verk_iesbaar.
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b. 1n een tussenti jclse' r.rakatr-r::e r..lorCt zo mogetl jk binnen zes

weken .voorzi-en.
Wie in een tussentijdse vakature is gekozen, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.

In zí}n eerst-e bcstuursv{:rcladsring na een }:est-uursverkiezing
verdeelt het bestuur in onder:li ng overleg de overige funkties.
De aigenene vergadering kan een bestuurslid .rls 1id van het
best-uur schorsen of ontslaan indien zí) daartoe termen aanvrezig
acht. Voor een derartoe strekkend besluit is een meerderheid ver-
eist van tenminste j-wee/cir:rde van de uitgebrachte geldige stem-
I'nen.

Een schorsing die niet binnen drie maanden qevolgd wordt door een

besf urt tot ontslag, eindigt cloor het verloop van die ternrijn.

Bestuurst"rak (artikel I3 )

I) Beitoude ns de beperkingen volqens de statuten is het i-restuur be-
last r,"et het besturen van de verenrging.

2) Indlen het aantal bestuursleden beneden drj,e is gedaald, bIijft
het bestuur bevoegid. ilet is echter verplicht zo spoeCig mogelijk
een alclemene verqadering te beleggen, waari.n de voorziening in
cle of)en piaats of de operr plaatsen aan de orde kornt.

3 ) LIet bestuur :-s bevoegd onder zrln verantvroordeli jkheid bepaalde
onderdelen \ran zí1n taak te doen uitvoeren door personen of door
kommissies !^.'aarvan de }eden door het bestuur vrorden benoemd en

ontslaqen. Ilel- bestuur kan aan bedoelde personep of kornnissies
beslissingsbevoegdheid toekennen, in v;el-k grer.ral die personen of
konr-missies zí3n aan te merken als "orqaan" bedoeld in artikei 3

van deze statuten.

Bestuu::sverqadering (artikel 11)

1) Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer
de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlanqen.

?-) IIet bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nernen, i-ndien
geen l:est-uurslid zich tegen deze wi j ze van beslui-tvorming verzet
en ;i11e bestr.iursleden aan deze besl uit-..rorningi cleelnemen.

3 ) a. A1}e besluiten, daaronder begr:epen cle besluiten als bedoeld
in 1id 2 van Cit artikel, lvorden genorren rnet volstrel<te neercler-
heid van de uitgebrachte gerdiqe stemmen, mits voor wat in de
vergadcri-ng qenomen besluiten i:etr:ef t cle meerderheicl van c1e in

5)
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funktie zijnde bestuursleden aanwezig is;
b. Blanko, stemmen worden afs nietuitgebracht aansemerkt.
Over elk voorstel wordt af zonde::ii jk en n".ondeling gestemd, tenzi j
de voorzitter of een bestuurslicl anders wensen.

a. Ilet cloor de voorzitter uit-gesproken oordeel dat het bestuur een
ïesluit heef t genoinen, is beslissencl. Het zelf de geld L voor de

ini-roud var) een genomer-) besiriit, voorzover gest-emd wc: id over een

niet schri f tel i j k r,,astgelegd voorstel ;

b. wordt echter or-rmiddelijk na het uitspreken van het onder a bedoel-
de oordeel de luistheid daar:van betv/ist, dan wordt zonodig het te
nemerl besluit schrif teli jk vas tgelegd en vindt een nieuwe stemrning
plaats, inCien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe
stemnirrg vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem.-

ming.
6) Van het rrerhandelde in elke r,,ergadering worden door de sekret-aris of

een notulist notulen gemaakt, die door de vergadering worden vastge-
steid en goeclgekeurd en ten blijl',e d.aarvan door de voorzitter en i
sekretaris worden onclertekend. k

lÍ

Vertegenwoor:diging (artikel 15 )

1) Dc vereniglng vrordt ir-r en buit-en rechte vertengenwoorcli-gC ,loor:
dc vc)crrzii.ter: tez.rincn met cle sekreL;tris of tezanien ntet ile penning-:
nrecst-cr:.

De penningmeester alleen is bevoegd kracl-itens een hem daartoe cloor
het best.uur verleende ,,rolmacht l:etalingen en ont.,rangsten te verrich-
telr en te bescliikken over saldr van bank- en girorekeningen en des-
h,ege kwrtan L.ie te verlenen.

2) Bestuursleclen, aar-l wie krachtens cleze statuten vertegenvroor:diqings-
bevoeqdl-ieic1 rs toeqeken<1, oef enen cleze bevoegdf ieici niet uit clan naclat
tevoren een bestuursbesluit of een besluit van cLe algemene vergaderir-ig
is qenomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling
of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door,
noch aan de rrereniging of de weclerl,,artij worden tegengevjorpen.

.n"Ig.,f..g ." ""..rt{ogrdiry (artikel f 6)

I) a. llet bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereni-
ging zodanlg aantekening te irouden dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen vrorden gekencl , ,,

b. FIet bestuur j.s tevens verplicht jaarli jks binnen zes maanden na
afloop \zan }-ret boekjaar een balans en een st-aat van de baten en
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lasten van de vereni.ging op te maken.

2) Ilet bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene ver-
gaderinE binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een

algemene vergadering zí1n jaarverslag uit en doet onder over:legging
ràn de nodige bescheiden rekening en verantrvoorcli-ng over zv)n in
het afgelopen boek j;rar gevoerd besturtr.
Ilr j gel:reke iriervan kan, na verloop van de ter:mi jn, ieder Iid cleze

r:ekening en verantwoorCing in rechte van het bestuur vorderen.
3) a. Tenzil c1e algenene vergao.ering op een andere wí1ze in het toe-

zicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de alg.vergadering
een kaskommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervang-
end -iid di-e .jeen deel mogen uitmaken van het bestuuri

b, de leden van de onder a. becloelde komm.issie worden gekozen voor
de duur van i-wee jaar en t,reden volgens eer) op te maken rooster
1f

Zt) ziln aansluitend siecfrts éénmaa1 herkiesbaar;
c. de kaskornmissle onderzoekt Ce rekening en r"zerant_woording van het

bestuii:: en brengt aan de alqernene ver:gadering versJ-ag van haar
be.zindrngen uit.

4) Degertctt cl ie de rckening en verantwoorcling vau liet ltestuur onclerzoe-
kcrt, kLtttitctr zici't voor re-kcr-rrng v.rn de ve renigítig cloor eet-t cieskun-
dige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle
docr haar gewens+-e inlichtingten te verschaf f en, haar clesgewenst de
kars te tonen en inzage van cie boeken en bescheid.erL van de vereni-
ging te qeven.

5) De opdracht aan r1e kommissie kan te allen tijcie clocr de alg. ver-
gaCerj-ng vror:den herroepen, doch slechts door de verkiezing van een
arrdere kcnuirssie.

6) Goedkeuring door de alg. vergadering van het jaar.,.erslag en de

rekening en verant-woording strekt het bestuur tot décharge voor alle
handelingen, voorzover die uit de jaa::stukken bfilken.

7) Het bestuur is verplicht Ce bescheiden als beCoeld in de leden I, 2

en 3 ti.en iaar lanq te bevrar:e n.

-g..",r. 
f.r.J.d.ri':lg (artikel l7 )

1) J;larlijks za-l- uiLerlijk z.es nraanilen ira afloop van het boekjaar een
a I <remene verqadering ( j aarveL:gadering ) wor:den gehouc-len .

2) De agenda van deze vergaderincl bevat ondermeer:
il - Vaststcli irtg cn goeclkeit,ri.n<y vAn de notrrletr v.ln cle vorige vel:gcl-
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Cering;
b. jaar:verslag door de sekretaris;
c. behandeli ng en r.r aststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de kontribr-rt j e;
e. loedkeuring van de begroting;
f. voorziening in vakatures;
q. rondvraag.
voorts worden alqemene vercÍader-líioen gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur verplicht tot oproeping van een algemene ver-
gaclering op schrj-fterijk verzoek, bij aangetekend schrijven, van ten-
rninste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een tiende gedeelte van de stemmen, die door alle stemgerechtigcte
leden in de arg'emene vergaderi,ng kunnen worden r:itgel-rracht. Bij het
schriftelijk verzoek moeten de agendapunten worclen vermeld. Het be-
stuur moet binnen 14 dagen na ontr",angst van het ver:zoek cle argemene
vergadering oproepen, blj geLrreke waarvan de verzoekers ze_f tot die
oproeping kunnen overgaan met inachtneming \"/an cle bepalingen van Iid
5 van artikel L] . De algernene vergadering als bedoe}d in dit lid 4
rnoet worden gehoucen binnen 4 weken na c1e oproepi.ng.
a. De algemene vergaderingen vrorden opgeroeLien cioor het bestuur, met

i-nachtneming van een termijn van tenrninste tien dagen, de dag van
de o':roeping en die van de rzergadering niet meegerekend;

b' de oproeping geschiedt in het clubblad of midciels een aan arle
leden te zende. schr:iftelijke kennisgeving, zulks onder gelijk_
ti;diqe vermelding van de agenda, of doo.r middel van een aclvertentie
ir-r tennrinste één, ';er praatse waar cie vereni.qing haar zetel heeft,
veelgelezen courant-. Geschiec] t de oproeping cloor middel van een ad-
ve::t,entie, dan wcrdt de agenda .;cor de leden r_.p eeri caartoe ge_
scl-rlkte plaats ter: inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt
in de advertenti,e

Toeqan S vergaoe::ing (artikel f B )1) a. Toeganq tot de argemene vergaclering hebben a11r.: ]ec1en, voorzovef-
zí) niet- ten ti-icle van de verqacleringr v/eger-)s overLrecling va, het
bepaalde in artikei 7, lid l onder a. zijn geschorst_;

,\

4)

5)

b. de vool'zitter kan tevens toegano verienen actl ancere cjan cle oncler
a. van dit 1id bedoelde pers(Jnen.
Àlleen de in lid I onder a. ]:ecloelde leden, r,l_ie bij de aanvanq van

L
t:
t:
!:

I'
i:
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:
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het boek3aar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, zLSn stern-
gerechtigd. ZL) brengen ieder: één ster,r uit;
ieder st-emgerechtigcl 1id is bevoegd zLTn stem te doen uitbrengen
dogr een schriftelijk gemachtigd ander stemgerectrtigd l-id, dat
echter in totaal niet meer dan twee stemrnen kan uitbrengen.
Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genornen

met een meerderlreid van uitgrebr:achte geldige stemmen;

onder tneerderheid wordt verstaan rneer dan de helft van de uitqe-
l:rachte geldige sten',rnen;

als ongetdige stenunen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of
stenrbi-Ijetten die, naar het oordeel van de vcoyzitter of van het
stembureau:
t. Blanko ziln;
2. zijn onCertekend;
3. cnieesbaar zí1n;
1 . een persoon niet duideliik aanvri )zen;
5. de naant bevatten van een persoon dre niet P;andiclaat gest-etd is,

tenzij er een vrije verP,iezing is;
b. \./ocr iedere verkiesbare plaats riieei rlan één naam bevatten;
1. rreer bevatten dan een duic.lelijke aanv,,j.1zínq van de persoon die

is beCoelcl.
Vorenbedoeld stemirureau zal door de \.,oorzitter vlorden aangev/ezen uit
de ter verc;ader,rnc; aanv/ezige- leden en zal bestaan uit een door de

voorzj-tter te bepalen aantal personen doch tenninste twee.
À11e stemnir-rgen over zaken gescl-rieCen mondeling, over personen
scl-r::if teli jk, tenzl j de voov'zitt-er zonder tegensoraak uit de verga-
der:ing een anclere wí1ze van stemrnen bcpaalt of toe-laat.
;1. indien b-t j ee n s ternnring ove l: personen bi j de eerste stemming nie-

nand t.ir: rieerderheid van de uitgeb::aclrte gel-dige stemnien heeft ver-
kregen, worCt een tweede sternraing gehor-rden. Verkri- jgt ook bi j
deze stemming niemand de rneerderhejd van de uitgebrachte geldige
stemmen, dan vii-tdt herstemming plaats over de twee personen, die
net hooEste aantal stemnten hebben verkregen;

b. heeft slechts één persoon het hocgste aantal stemmen verkregen,
d;rn r,,indt fierst,eiruning plaats o\./er hem en clegene clie het op één
na hoogste aantal stenmen heeft rrerkregen.
Zi.1n er meer personen, c1 je Lret op één na hoogste aantal stemrnen
hebben verkreqen, dan rr.i:rclt- over hen eerst- een tussenstemrning
plarat-s ont uit- t.e maken v;-icr de kandidaat- wordt voor cle hersl-em-
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rninq;
c. zowel bi: de tussenstemming als b,i: de herstenming (en) is hij

gekozen die de meerderireld van de uitgebrachte gelclige stemmen

ireeft rrerkregen. Staken bi j deze stenuiing de sternnr.en, dan be-
slist het lot.

6) Indien c1e stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing
van personen betreft, darr is het verv/orpen.

1) a. Een ter vergadering door Ce vaoyzit-t-er urlqesproken coroeel, dat
een besluit is genonen, is bcslisscncl.
trn]anneer een voorstel- niet schr:iftelijk is vasLgelegd, is diens
oor:deel ovei. de inhoud van iret qenomen besluit- eveneens be-
slissend;

b. rndien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel
de juistheicl daarvan wordt betwist, dan worCt zonodig het te
nerr.en besluit schrif tef i jk vasLgelegcl er) vinclt een nieuwe stem-
ming plaats, wanneer de meerderheid der verg,adering , of indien
de oor:spronkelijke stemming niet hoofCefijk of schriftelijk
geschiedde, een 1id dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver-
.;alien iie ::eci-Lsgei'c1gen van de oorspronkeli jke sr*emminq.

Bevoegdheden algemene vergadering (artikel 19)

I) z\;rn de algemene vergadering komerr in de vergadering alle bevoegd-
heden toe, die niet door de vret of door de statuten aan het bestuur
of andere orllanen zí1n opgedragen.

2) De algemene r.,ergadering kan personen aanwi)zen en kommissj-es in-
stellen en aaln hen beslissingsbevoegdheid toekennen.

3) De in licl 2 bedoeide pe rsonen en ko.mmissies zí1n organen als be-
clr:e1d in ar:ti-kerl 3.

Leicling en notulering algemene vergadering (arti-kel 20)
i) De algemene vergadering wo::<ien geleid door c1e voorzit-ter van het

bestuur, Bij afweziqheid varr de \roorzitter treedt een ander door
het bestuur aan te wi)zan bestuursird als voorzitter op.
i^lordt ook op cieze vtiSze niet in het vcorzitterschap voorzien, dan
voorziet de ai1-gemene vergadering tlaa::in zelf .

2) Van het verhanclelde in elke algemene vergadering vrorden door de

sekretaris of een andere door de voorzitter aangev/ezen notulist
notttlen qerna.ekt, die in Ce vo1-gende algemene vcrgadering zullen
worden vasLgesteld en goegekeurd en ten blijke daarrzan zullen wor-

-12-
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den getekend door de voorzitter en de sekreiaris.

Kommissies en reglementen- (artikel 2l)
1) Dè cloor het bestrrur, binnen de grenzen van zí1r,- bevoegdheicl in-

gestelde konrnissies of benoemde personen kunnen alleen door het
bestuur worden opgeheven of ontslagen en de daarbij door het be-
stuur vastgestelde reglernenten of instrukties kunnen alleen door
het bestur:r worden gervi jzigd of opgeheven.

2) Reglement-en of instrukties mogen niet- in str:ijd zi jn met c1e wet,
ook waar dle geen clvringend recht bevat, noch met cle statuten.

Statutenwijziging (artikel 22)
1) De statuten kunnen slechts word.en geliiztEC, door een besluit van

de algemene vergadering, waar:1-oe werd opgeroepen met de medecieling,
dat aldaar wLSzi-gir-rg van de statuten zaL worden voorgesteld.

2) ZL), die de oproeping tot de arJ-gemene verqarlerinq ter behandeling
van een voorstel- tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten-
minste r.'ijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voor-
ste1, waarin de voorgedragen wílziging woordefijk is opgenomen, op
eerr daartoe geschikte plaats voor de leclen ter inzage leggen tot
na af loop van cle dog, waarop een vergaclering rvor<1 t gehouden.
a. Een besluit tot statutetrwi j zrging behoef t tcnmj-nste twee/c1er:de

van de uitgebrachte stemnen in een vergad.ering v;aarin tenminste
tlvee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegen-
woordigd is. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigcle leclen
aauwezig of vertegenr,voordiqrd is, worclt blnnen vier vleken clctàrnà
een L.weede vergaderir-rg opgel:oepen en gehouden, waarÍn over het
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge-
weest, ongeacht het aantal aanvrezíge of vertegenwoordigCe stem-
gerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mi-ts met een
meerderheid vall tenminste twee/derde van de ui.tgebrachte geldige
s ternmen -

]-r. Een besluit to1- statutenvrijziging I:ehoeft bovenclier-r voorafgaande
goedkeurjng van het bondsbestuur, zolang cle verenig:ing tid van
de bond is.

a- Een star'utenwt-)ziging treeclt niet in werking dan nadat volclaan is
aan het in 1id 3 onder b. bepaalde en van cie statutenwílziging
Lrcn not-ar-rële ;rl<te is opqema;rkt. Van (lit ti,jcls;tip worclt schrif te-

3)

4)

!
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fijk mededeling gedaan aan de leden.
b. f ecler bestuurslid is af zonderf j- jk tot iiet d-oen verli jCen van deze

akte bevoegd.

OntËinding-en vereffellln<l (arbikel 23)

t) De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit
van de algemene vergadering genomen met tenminste drie/vierde van
het aantal uitgebracht.e geldige stemmen in een vergadering waarin
tenminste twee/clerde van de stemgerechtiqcle leden aanv/ezig of ver-
tegenwoordigd is.

2) IIet bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkom-
stige toepassing.

3) fndien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zí3n aange-
vrezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

4) Een eventueel batig saldo zaL niet vervalfen aan degenen, die ten
tijde van itet besluit tot ontbinCing lid zl)n, maar aan een alsdan
door de algemene vergadering aan te wilzen instelling, welke zicl-r
ten doel stelt de sportbeoefening door het |.lederlanise volk te be-
vcrderen "

5) Na de ontbindrng bIijft de rzereniging voorlbestaan voorzover dit
tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven Ce bepalingen van Ce statuten en reglementen voorzover rp.o-

gelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de ver*
eniging uitgaan noeten aan haar naam v,'orden toegevoegd de rvoorden
" fN LIKI,{IDATIE II

Ove r:ganqsbepa I i ng :

Bil het. in we::king treclen van cleze statuten, zullen de th.rns nog be-
staande reglementen van de vereniging van kracht blijven, totdat zLJ

door nieuwe reglementen zijn vervangen, zulks met inachtnemin,T van de

bepalingen, dat de reglementen niet in strijd mogen zijn met Ce wet
en/of de nieuwe statuten.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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